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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-4 – Prova de 2016 
Comentada". 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, 

Ricardo Torques. 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/MagistraturaErgaOmnes
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1 – INTRODUÇÃO 
Pessoal,  

Apresento-lhes a correção do Estratégia da Prova Objetiva do TRF 4ª Região. 

Qualquer dúvida, seguimos à disposição. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 
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I. Servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por concurso 
público não gozam da estabilidade preconizada no art. 41 da Constituição Federal de 1988, 
mas sua demissão deve ser sempre motivada. 

II. É vedada a incorporação de quintos aos vencimentos de magistrados decorrente de 
exercício de função comissionada em cargo público ocorrido em data anterior ao ingresso 
na magistratura. 

III. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, 
dos nomes de seus servidores e dos valores dos correspondentes vencimentos e vantagens 
pecuniárias. 

IV. Cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade formal e material de 
processos de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, desde que assegure o 
contraditório e a ampla defesa, especialmente quando da decisão puder resultar anulação 
ou revogação de ato administrativo que beneficie o servidor interessado e seus 
dependentes. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

e) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

O item I está correto.  

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO 
IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. 

I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, 
salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. 
Precedentes. 

II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que 
regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas 
públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser 
motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento 
daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. 

III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de 
uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal 
investido do poder de demitir. 
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IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, 
do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão 
unilateral do contrato de trabalho. STF. Plenário. RE 589998, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 20/03/2013. 

Esse julgado tratou o tema de maneira genérica, e foi essa a cobrança do TRF4 em 
2016. 

Cuidado! 

Entretanto, como saliente Márcio Cavalcante1, outras empresas públicas e 
sociedades de economia mista que exploram atividade econômica não se conformaram 
com isso dizendo que elas são diferentes dos Correios e que a ECT recebe tratamento 
muito parecido com o de Fazenda Pública, tanto que goza de imunidade tributária (STF RE 
601392, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013). 

Assim, o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal que explora atividade 
econômica) ingressou com embargos de declaração dizendo o seguinte: olha, há uma 
obscuridade no acórdão. Isso porque só se discutiu a questão dos Correios e a tese ficou 
muito genérica. Seria bom o STF esclarecer essa questão. 

Decisão dos embargos 

Em 2018, o STF, ao julgar os embargos de declaração, afirmou que a referida decisão 
(RE 589998/PI) só se aplica realmente para os Correios, considerando que o caso concreto 
envolvia um empregado da ECT. 

Quanto às demais empresas públicas e sociedades de economia mista, o STF afirmou 
que ainda não decidiu o tema, ou seja, terá que ser analisado caso a caso. 

Assim, por enquanto, essa decisão, ao menos formalmente, só se aplica para os 
Correios. 

O STF retificou a tese genérica que havia fixado anteriormente e agora afirmou que: 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de 
motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. STF. Plenário. 
RE 589998 ED/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/10/2018 (Info 919). 

O item II está correto.  

É vedada a incorporação de quintos, aos vencimentos de magistrados, decorrente 
de exercício de função comissionada em cargo público, ocorrido em data anterior 
ao ingresso na magistratura. RE 587371/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 14.11.2013. 

O item III está correto.  

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração 
Pública, dos nomes de seus servidores e do valor dos correspondentes 

 

1 https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/os-correios-tem-o-dever-juridico-de.html 

https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/os-correios-tem-o-dever-juridico-de.html
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vencimentos e vantagens pecuniárias. STF. Plenário. ARE 652777/SP, Rel. Min. 
Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015 (repercussão geral) (Info 782) 

O item IV está incorreto.  

Súmula Vinculante 03: 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. 

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. 

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. 

O ato, porque necessita de manifestação de vontade de dois órgãos, é chamado de 
complexo. 

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. 

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. 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Segundo o Supremo Tribunal Federal, é incabível o fracionamento do valor de precatório 
em execução de sentença com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais 
por meio de requisição de pequeno valor. 

b) Segundo o Supremo Tribunal Federal, o valor devido entre a data da impetração do 
mandado de segurança e a implementação da ordem concessiva está sujeito ao regime do 
precatório ou da requisição de pequeno valor. 

c) O Presidente de Tribunal, no processamento dos precatórios judiciais, exerce função de 
natureza eminentemente administrativa, por isso suas decisões não se tornam suscetíveis 
de serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional. 
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d) Os débitos de natureza alimentícia que compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e 
indenizações por morte ou por invalidez, fundados em responsabilidade civil, em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado, serão sempre pagos, independentemente da 
condição subjetiva do titular do crédito, com preferência sobre todos os demais débitos. 

e) É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba 
necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, 
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados 
monetariamente. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta.  

Inicialmente, a redação original do art. 100, caput, CRFB dizia que os créditos de 
natureza alimentícia não dependiam de precatório. 

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos 
pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios 
e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

Todavia, mesmo diante da redação original do art. 100, caput, o STF (súmula 655, 
editada em 2003) e o STJ (súmula 144, editada em 1995) passaram a entender que o crédito 
alimentar deveria sim se submeter aos precatórios, mas poderiam ter preferência no 
pagamento. 

Súmula 655, STF: A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor 
dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, 
limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios 
decorrentes de condenações de outra natureza. 

Súmula 144, STJ: Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, 
desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza 
diversa. 

Por conta dessee entendimentos, a EC 62/2009 consagrou a posição no texto 
constitucional, expressando-a no art. 100, §1º, CRFB. 

Art. 100, § 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles 
decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas 
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais 
débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
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Ainda, a referida emenda 62/2009 criou uma preferência dentro dos débitos 
alimentares (superpreferência), privilegiando credores que tenham mais de 60 anos na data 
da expedição do precatório E portadores de doenças graves até o limite de 3 vezes o valor 
previsto no art. 100, §3º (limite consistente no triplo do valor para o RPV). 

Art. 100, § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 
(sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, OU sejam 
portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do 
fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o 
fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem 
cronológica de apresentação do precatório.  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). (Vide ADI 4425) 

Na ADI 4425, porém, o STF declarou parcialmente inconstitucional a EC62/2009 e, 
especificamente no art. 100, §2º, entendeu pela inconstitucionaldiade da expressão “na 
data da expedição do precatório”. 

O STF entendeu que esta limitação até a data da expedição do precatório viola o 
princípio da igualdade e que esta superpreferência deveria ser estendida a todos credores 
que completassem 60 anos de idade enquanto estivessem aguardando o pagamento 
do precatório de natureza alimentícia. 

Depois dessa ADI, a EC94/2016 promoveu três mudanças: 

i- já corrigiu o defeito e não repetiu a expressão “na data da expedição do 
precatório” para aqueles que tenham 60 anos ou mais; 

ii- inseriu os portadores de deficiência dentro do rol dos possuidores da 
superpreferência; 

iii- estabeleceu que os titulares desses débitos alimentares podem ser os credores 
originários OU por sucessão hereditária, levando-nos a crer que a superpreferência é 
mantida em caso de morte, transmitindo-se aos herdeiros (o que contrariava a 
jurisprudência até então do STJ2). 

Art. 100, § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por 
sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, OU sejam portadores 
de doença grave, OU pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, 

 

2 O direito de preferência em razão da idade no pagamento de precatórios, previsto no art. 100, § 2º, da CF, 
não pode ser estendido aos sucessores do titular originário do precatório, ainda que também sejam 
idosos. De fato, os dispositivos constitucionais introduzidos pela EC 62/2009 mencionam que o direito de 
preferência será outorgado aos titulares que tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do 
precatório (art. 100, § 2º, da CF) e aos titulares originais de precatórios que tenham completado 60 anos de 
idade até a data da referida emenda (art. 97, § 18, do ADCT). Além disso, esse direito de preferência é 
personalíssimo, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 115/2010 do CNJ. RMS 44.836-MG, Rel. 
Ministro Humberto Martins, julgado em 20/2/2014 (informativo 535). 
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serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, 
admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago 
na ordem cronológica de apresentação do precatório.  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 

Assim, atualmente, paga-se na seguinte ordem: 

a) créditos alimentares de idosos, portadores de doenças graves ou pessoas com 
deficiência (art. 100, §2º - fila da suprepreferência) cujo precatório não supere o montante 
de 3 vezes o limite do RPV (que irá variar a depender do ente pagador). 

Se o valor do precatório for maior (ex: 300 salários mínimos em face da União), o 
idoso, portador de doença grave ou deficiente irá receber o limite (3 vezes o valor do RPV 
– 60 SM = 180 salários mínimos) e o restante (120 salários mínimos) será recebido na “fila 
comum”. 

b) créditos alimentares de pessoas não idosas, não portadoras de doenças graves e 
não portadoras de deficiência (art. 100, §1º - fila da preferência); 

c) créditos não alimentares (“fila comum”). 

A alternativa A está correta. A ideia geral é que, definido o valor acima do limite do 
RPV, a parte receba por precatórios, até porque é vedado o fracionamento, repartição ou 
quebra do valor da execução. 

Ex: A tem 80 SM para receber da União. Não pode optar por receber 60 SM por RPV 
e os 20 SM restantes por precatórios. 

Art. 100, § 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou 
suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra 
do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que 
dispõe o § 3º deste artigo.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

Nesse ponto, vale frisar que a execução das verbas acessórias não seria 
autônoma, devendo ser apreciada em conjunto com a condenação 
principal. Assim, a execução das custas processuais não poderia ser feita de 
modo independente e deveria ocorrer em conjunto com a do precatório 
que diz respeito ao total do crédito (RE 544479/RS, dju 27.6.2007). 

No entanto, é possível que o credor renuncie ao excedente para receber mais rápido 
por RPV. 

Ex: A tem 80 SM para receber da União. A pode optar por receber apenas 60 SM 
por RPV, renunciando aos 20 SM restantes. 

ADCT, art. 78, Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido 
neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo 
facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que 
possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 
3º do art. 100. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
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A alternativa B está correta. 

As verbas com vencimento posterior à concessão da segurança (sentença) serão 
implementadas pela via mandamental, ou seja, o juiz dará uma ordem para que a 
Administração implemente a verba.  

As verbas vencidas após a impetração e antes da sentença obedecerão ao art. 100, 
CRFB, sendo cobradas por precatórios ou RPV. Deverá, então, ser ajuizada ação de 
execução, na forma do art. 535 e depois receber precatórios na forma do art. 100 da CRFB. 

No mandado de segurança impetrado por servidor público contra a Fazenda 
Pública, as parcelas devidas entre a data de impetração e a de implementação da 
concessão da segurança devem ser pagas por meio de precatórios e não via folha 
suplementar. STJ. 2ª Turma. REsp 1522973-MG, Rel. Min. Diva Malerbi 
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 4/2/2016 (Info 
576). 

Em relação às verbas vencidas antes da impetração do MS, deverá haver uma ação 
ordinária, ação de cobrança e, depois, execução. 

 

 
1ª hipótese: parcelas vincendas depois da sentença: a Administração terá de 

implantar a ordem, incorporando aquela verba na folha de pagamento daquele servidor; 

 

     Ato impugnado                 Impetração do MS   Sentença procedente 

 

 

 

 

 

 

 

2ª hipótese: parcelas vencidas entre a impetração e a sentença: pagamento por meio 
de precatório ou RPV; 

 

     Ato impugnado                 Impetração do MS   Sentença procedente 
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3ª hipótese: parcelas vencidas entre a data do cancelamento e a impetração: o 
servidor terá de entrar com uma ação de cobrança, sendo que o juiz da ação de cobrança 
não poderá decidir de modo diverso do mérito já analisado no MS. 

 

     Ato impugnado                 Impetração do MS   Sentença procedente 

 

 

 

 

A alternativa C está correta. 

Não apresentadas a impugnação/embargos à execução ou tendo sido rejeitadas 
essas defesas, o juízo da execução elabora o precatório e encaminha ao presidente do 
Tribunal competente, que o expedirá, isto é, o repassará ao ente devedor para que seja 
incluído no orçamento. 

Essa atividade do presidente do Tribunal é meramente administrativa e não 
jurisdicional. 

Súmula 311, STJ: Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 
processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

Exatamente por não ter caráter jurisdicional, mas sim natureza administrativa, resta 
evidente o não cabimento dos recursos extraordinários (Rext e REsp), porquanto não houve 
julgamento da causa. 

Súmula 733, STF: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 
processamento de precatórios. 

Nesse passo, o STJ aduz que justamente por ser administrativa a atividade exercida 
no processamento do precatório, cabível a impetração de mandado de segurança contra 
alguma determinação tida por ilegal ou abusiva. 

Tese n. 1 – Jurisprudência em Teses do STJ (edição n. 91). 

Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 
pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional (Súmula n. 311/STJ) e, por 
isso, podem ser combatidos pela via mandamental. 

FCC/DPE-SP – Defensor Público/2019 - Em relação ao mandado de segurança, considere as assertivas abaixo. 
V. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não 
têm caráter jurisdicional e, por isso, podem ser combatidos pela via mandamental. 
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Comentários: A alternativa está correta. 

De todo modo, é uma atividade administrativa de extrema responsabilidade, já que 
a frustração ou retardamento pode gerar crime de responsabilidade. 

Art. 100, § 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou 
omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá 
em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho 
Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

A alternativa E está correta. 

Se a expedição se der até 1º de julho (ex: 1/7/2019), o pagamento será feito até o 
final do exercício (ano) seguinte (31/12/2020). 

Se a expedição ocorrer depois de 1º de julho (ex: 20/08/2019), o pagamento se dará 
até o final do segundo ano subsequente (31/12/2021). 

Art. 100, § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito 
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de 
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício 
seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

Entretanto, se o valor do precatório for alto, superando 15% do montante dos 
demais precatórios apresentados até 1º de julho, podem ser adotadas duas condutas: 

a) art. 100, §20, primeira parte → 15% do valor deste precatório será pago até 31/12 
do exercício financeiro seguinte (ex: 31/12/2020), devendo o restante (85%) ser pago em 
parcelas iguais nos 5 próximos anos (31/12 de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025). 

Art. 100, § 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) 
do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% 
(quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício 
seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, 
acrescidas de juros de mora e correção monetária, OU mediante acordos diretos, 
perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 
40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação 
ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os 
requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.     (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 

b) art. 100, §20, segunda parte → O credor pode optar por realizar acordo com a 
Fazenda Pública perante Juízos Auxiliares de Conciliação, com deságio máximo de 40% do 
valor do crédito atualizado, desde que não haja recurso ou defesa judicial pendente. 

Art. 100, § 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) 
do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% 
(quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício 
seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, 
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acrescidas de juros de mora e correção monetária, OU mediante acordos diretos, 
perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 
40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação 
ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os 
requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.     (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2017 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Afronta a autonomia municipal disposição de Constituição Estadual que estabelece 
limites a serem observados pela Câmara Municipal na fixação dos subsídios do Prefeito e 
do Vice-Prefeito. 

II. O Município não tem competência para legislar sobre a atividade lícita de mídia exterior 
(propaganda comercial) utilizada nos espaços urbanos, na medida em que pertence à União 
Federal a competência privativa para legislar sobre o âmbito econômico da publicidade e 
da propaganda. 

III. Não há inconstitucionalidade em dispositivo de Constituição Estadual que assegura a 
concessão do benefício da chamada meia passagem aos estudantes usuários de transportes 
coletivos municipais. 

IV. O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao Chefe 
do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais 
da Câmara dos Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

e) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está correto. 

Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 29, V, da CF, é autoaplicável. O 
subsídio do prefeito é fixado pela Câmara Municipal até o final da legislatura para 
vigorar na subsequente.” (RE 204.889, rel. min. Menezes Direito, julgamento em 
26-2-2008, Primeira Turma, DJE de 16-5-2008.) No mesmo sentido: AI 843.758-
AgR, rel. min. Gilmar Mendes, d.j. 28-2-2012, Segunda Turma, DJE de 13-3-2012. 

O item II está incorreto. 
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Isso porque a chamada Lei Cidade Limpa, consoante esclarecido pelo acórdão 
recorrido, disposto em sua ementa, bem como em seu primeiro artigo, trata da 
ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município de São 
Paulo, visíveis a partir de logradouro público. 

Nesse sentido, resta claro que a legislação impugnada tem por objetivo melhor 
administrar a chamada poluição visual, então excessiva no referido município. A 
alegação das recorrentes, segundo a qual o município estaria a usurpar 
competência da União para legislar sobre o âmbito econômico da publicidade e 
da propaganda, não merece prosperar, visto que a lei em exame, a toda evidência, 
cuida de matéria ligada ao meio ambiente e ao urbanismo, sobre as quais o 
município está autorizado a legislar, nos termos do art. 30, incisos I, II e VIII, da 
Constituição Federal. [...] AI 732.901/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 27.8.2013 
e AI 799690 AGR / SP, Rel. Rosa Weber. 

O item III está incorreto.  

  

Não há inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido pela 
Constituição estadual, de ‘meia passagem’ aos estudantes nos transportes 
coletivos intermunicipais. 

Todavia, não pode conceder meia passagem nos transportes coletivos municipais. 
(ADI n. 845) 

O item IV está correto. 

O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao 
chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas 
prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o 
auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). (RE 682.011, rel. min. Celso de Mello, 
decisão monocrática, julgamento em 8-6-2012, DJE de 13-6-2012.) 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei 

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais 
de Contas dos Municípios, onde houver. 

A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios 
Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º), mas 
permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam 
órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios 
(RTJ 135/457, rel. min. Octavio Gallotti – ADI 445/DF, rel. min. Néri da Silveira), 
incumbido de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de 
controle externo (CF, art. 31, § 1º). Esses Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios – embora qualificados como órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º) – 
atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação 
técnica das Câmaras de Vereadores. A prestação de contas desses Tribunais de 
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Contas dos Municípios, que são órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º), há de se fazer, 
por isso mesmo, perante o Tribunal de Contas do próprio Estado, e não perante 
a Assembleia Legislativa do Estado-membro. Prevalência, na espécie, da 
competência genérica do Tribunal de Contas do Estado (CF, art. 71, II, c/c o art. 
75).” (ADI 687, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 2-2-1995, Plenário,DJ de 
10-2-2006) 

 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do Tribunal de Contas da 
União para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder Público. 

II. As sociedades de economia mista e as empresas públicas federais estão sujeitas à 
fiscalização do Tribunal de Contas da União. 

III. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas da União, aquela 
consistente em apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República fica subordinada ao crivo posterior do Congresso Nacional. 

IV. A tomada de contas especial, enquanto procedimento administrativo disciplinar, visa ao 
ressarcimento do dano causado ao erário. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

O item I está correto. 

É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas 
para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder 
Público.” (ADI 916, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 2-2-2009, 
Plenário, DJE de 6-3-2009.) 

O item II está correto. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, 
integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, 
não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista.  

CRFB, Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
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receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público; 

O item III está correto. 

CRFB, Art. 71, I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento; 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 
não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, especialmente sobre: 

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar 
os relatórios sobre a execução dos planos de governo; 

Segundo o STF, a tomada de contas especial realizada pelo TCU não constitui 
procedimento administrativo disciplinar, tendo por objeto a defesa da coisa 
pública. Outrossim, o desconto em folha decorrente de norma legal, como o 
previsto no art. 28, 1, da Lei 8.443/1992, não depende de aquiescência do servidor 
(STF - MS 25643, 02/08/2011) 

O item IV está incorreto. Segundo o próprio TCU (instrução normativa 71/2012)3, a 
tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com 
rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública 
federal a fim de obter o respectivo ressarcimento. 

Não é, portanto, equivalente a um processo administrativo disciplinar. 

 

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A Constituição permite, expressamente, ao Presidente da República dispor, por decreto, 
sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública Federal quando isso não 
implicar aumento de despesas ou criação de órgãos públicos. 

 

3 http://portal.tcu.gov.br/contas/tomada-de-contas-especial/conheca-a-tomada-de-contas-especial.htm 
 

http://portal.tcu.gov.br/contas/tomada-de-contas-especial/conheca-a-tomada-de-contas-especial.htm
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b) A soberania nacional, no plano transnacional, funda-se no princípio da independência 
nacional, efetivada pelo Presidente da República, consoante suas atribuições previstas na 
Carta de 1988. Nesse enfoque, a extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas 
da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo, representada 
na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República. 

c) Está constitucionalmente prevista como competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo Federal, sendo, portanto, indelegável, a de aplicar pena de demissão a servidores 
públicos federais. 

d) Nos casos de impedimentos do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou de 
vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo 
Tribunal Federal. 

e) Quando ocorre a dupla vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da 
República, o sistema constitucional brasileiro admite a eleição, na forma da lei, nos últimos 
dois anos do período presidencial, para ambos os cargos, pelo Congresso Nacional. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta.  

O Plenário deste Tribunal, no julgamento do MS 25.518, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, por unanimidade, DJ 10.08.2006, assentou entendimento segundo o 
qual, nos termos do art. 84, parágrafo único, a competência do Presidente da 
República para julgar processos administrativos, bem como aplicar pena de 
demissão aos servidores públicos federais, é delegável a Ministros de Estado. 

A alternativa A está correta.  

Ausência de ofensa ao princípio da reserva legal, diante da nova redação atribuída 
ao inciso VI do art. 84 pela EC 32/2001, que permite expressamente ao presidente 
da República dispor, por decreto, sobre a organização e o funcionamento da 
administração federal, quando isso não implicar aumento de despesa ou criação 
de órgãos públicos, exceções que não se aplicam ao decreto atacado." (ADI 2.564, 
rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 8-10-2003, Plenário, DJ de 6-2-2004.) 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições 
mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao 
Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão 
os limites traçados nas respectivas delegações. 

 A alternativa B está correta.  

A soberania nacional no plano transnacional funda-se no princípio da 
independência nacional, efetivada pelo presidente da República, consoante suas 
atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei Maior. A soberania, dicotomizada 
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em interna e externa, tem na primeira a exteriorização da vontade popular (art. 14 
da CRFB) através dos representantes do povo no parlamento e no governo; na 
segunda, a sua expressão no plano internacional, por meio do presidente da 
República. No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o 
ato de entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável do 
presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas leis, nos 
tratados e na própria decisão do Egrégio STF na Ext 1.085. O descumprimento do 
Tratado, em tese, gera uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não 
compete ao STF, que não exerce soberania internacional, máxime para impor a 
vontade da República italiana ao chefe de Estado brasileiro, cogitando-se de 
mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art. 92 da Carta das 
Nações Unidas de 1945.” (Rcl 11.243, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, julgamento em 8-
6-2011, Plenário, DJE de 5-10-2011) 

A alternativa D está correta.  

CRFB, Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou 
vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do 
Supremo Tribunal Federal. 

A alternativa E está correta.  

CRFB, 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. 

 

Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Embora a Constituição Federal estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo, sejam bens da União Federal, fica garantida, ao concessionário da lavra, a 
propriedade do produto de sua exploração. 

b) Mesmo que os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam 
bens da União, a participação ou a compensação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural 
compõem as receitas originárias destes últimos entes federativos. 

c) As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, 
autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha 
inerte ou tolerante em relação aos possuidores. 

d) Todas as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são um bem público nacional. 
Elas são inalienáveis e indisponíveis. Entretanto, os índios têm a sua posse permanente, 
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cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes. 

e) A faixa de até 150 (cento e cinquenta) quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do 
território nacional e, por conseguinte, não é passível de ocupação ou utilização por 
particulares. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta.  

CRFB, Art. 20, § 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao 
longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 
fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão 
reguladas em lei. 

A alternativa A está correta.  

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. 

A alternativa B está correta.  

Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais 
sejam bens da União (CF, art. 20, V e IX), a participação ou compensação aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da exploração de petróleo, 
xisto betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes 
federativos (CF, art. 20, § 1º). É inaplicável, ao caso, o disposto no art. 71, VI, da 
Carta Magna, que se refere, especificamente, ao repasse efetuado pela União – 
mediante convênio, acordo ou ajuste – de recursos originariamente federais. (MS 
24.312, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 19-2-2003, Plenário, DJ de 19-12-
2003) 

A alternativa C está correta.  

Súmula 477, STF: As concessões de terras devolutas na faixa de fronteira, feitas 
pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, 
ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. 

 A alternativa D está correta.  

CRFB, Art. 231, § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-
se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.  

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 
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I. A Constituição Federal confere à União Federal, em caráter exclusivo, a exploração do 
serviço postal e do correio aéreo nacional. 

II. Lei estadual não poderá disciplinar a respeito de validade de crédito de telefone celular 
pré-pago, projetando-o no tempo, sob pena de violação à competência exclusiva da União 
Federal para legislar sobre telecomunicações. 

III. Diante da competência da União de explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres, o serviço de docas tem 
necessariamente natureza pública. 

IV. Toda a atividade nuclear em território nacional é de competência exclusiva da União 
Federal e se dá após prévia aprovação da Presidência da República. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

O item I está correto.  

CRFB, Art. 21, X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 

A CB confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o 
correio aéreo nacional (art. 21, X). O serviço postal é prestado pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública, entidade da 
administração indireta da União, criada pelo Decreto-Lei 509, de 10-3-1969.” 
(ADPF 46, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, julgamento em 5-8-2009, Plenário, DJE de 
26-2-2010) 

O item II está correto.  

COMPETÊNCIA – TELECOMUNICAÇÃO. Ante lei estadual que veio a dispor 
sobre validade de crédito de celular pré-pago, projetando-o no tempo, surge 
relevante argumentação no sentido de competir à União legislar sobre 
telecomunicação. (STF, ADI 4715, Rel. Min. Marco Aurélio, info 694) 

Sobre a diferença entre competências exclusivas e privativas, veja comentário de 
Bernardo Gonçalves: 

Depreende-se do magistério do José Afonso da Silva que as competências 
administrativas devem ser intituladas de competências exclusivas, pois segundo o 
autor, é aquela a qual não há possibilidade de delegação. Já no que tange à 
competência privativa, há possiblidade de delegação. Há crítica contundente à 
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tese defendida por José Afonso, pois há inadequações. Exemplo: art. 51 e art. 52 
da CF que explicitam a competência privativa da Câmara dos Deputados e do 
Senado, mas que não há possibilidade de delegação.  

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Gilmar Mendes e outros, entendem que não 
existe diferença entre o termo exclusivo e privativo, podendo os mesmos serem 
usados indistintamente. 

O item III está correto.  

Competindo à União, e só a ela, explorar diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres, art. 21, XII, f, da 
CF, está caracterizada a natureza pública do serviço de docas. A Companhia Docas 
do Rio de Janeiro, sociedade de economia mista federal, incumbida de explorar o 
serviço portuário em regime de exclusividade, não pode ter bem desapropriado 
pelo Estado. Inexistência, no caso, de autorização legislativa." (RE 172.816, rel. 
min. Paulo Brossard, julgamento em 9-2-1994, DJ de 13-5-1994.) Vide: RE 
253.472, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 25-8-2010, 
Plenário, DJE de 1º-2-2011. 

O item IV está incorreto.  

CRFB, Art. 21, XXIII, “a”. Toda atividade nuclear em território nacional somente 
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; 

 

Q8. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como Prefeito de determinado 
Município fica inelegível para o cargo de mesma natureza em qualquer outro Município da 
Federação, para o período subsequente. 

b) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, o Governador de Estado, 
o Governador do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos 
até 6 (seis) meses antes dos pleitos respectivos. 

c) A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibi-lo, na medida em 
que tal proibição decorre diretamente dos princípios constitucionais contidos no art. 37, 
caput da Constituição Federal. 

d) A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a 
inelegibilidade do ex-cônjuge. 

e) O plebiscito e o referendo são formas de consulta popular, sendo determinados, 
exclusivamente, pelo Congresso Nacional, visando à manifestação do povo sobre 
determinado tema específico já aprovado em lei, a qual só entrará em vigor se for ratificada 
pela vontade majoritária dos eleitores. 

Comentários 



 

22 

 

A alternativa E está incorreta. No plebiscito, o cidadão se manifesta sobre um 
assunto antes de uma lei ser constituída.  

Quando há uma consulta popular sobre lei que já foi aprovada pelo Congresso 
Nacional, a modalidade adequada é o referendo. 

A alternativa A está correta.  

O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado 
Município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro 
Município da federação." (RE 637.485, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 
1º-8-2012, Plenário, DJE de 21-5-2013, com repercussão geral.). 

A alternativa B está correta.  

CRFB, Art. 14, § 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, 
os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

 A alternativa C está correta.  

‘Ementa: Administração Pública. Vedação nepotismo. Necessidade de lei formal. 
Inexigibilidade. Proibição que decorre do art. 37, caput, da CF. RE provido em 
parte. Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Res. 7/2005 do Conselho 
Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II – A 
vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III – 
Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da 
Constituição Federal. (...) RE conhecido e parcialmente provido para anular a 
nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em 
comissão’.  (RE 579.951/RN, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe 24.10.2008). 

 A alternativa D está correta.  

Súmula Vinculante 18: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso 
do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da 
Constituição Federal. 

  

Q9. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Afronta a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações lei 
estadual que discipline a cobrança de serviços de telefonia. 

b) Temas relacionados ao Estatuto da Magistratura só poderão ser disciplinados por lei 
complementar de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

c) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 
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d) A União, os Estados e o Distrito Federal têm competências concorrentes para legislar, 
entre outros, sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico. No âmbito dessa legislação concorrente, a competência da União limita-se a 
estabelecer normas gerais, a qual não exclui a competência suplementar dos Estados. 
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa 
plena, para atender às suas peculiaridades. Contudo, a superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. 

e) O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República nos 
assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, sendo 
portanto essenciais à sua composição, como membros natos, o Vice-Presidente da 
República, o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta. O presidente do STF não faz parte do conselho. 

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da 
República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do 
Estado democrático, e dele participam como membros natos: 

I - o Vice-Presidente da República; 

II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - o Presidente do Senado Federal (= presidente do Congresso); 

IV - o Ministro da Justiça; 

V - o Ministro de Estado da Defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 23, de 1999) 

VI - o Ministro das Relações Exteriores; 

VII - o Ministro do Planejamento. 

VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 

I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos 
termos desta Constituição; 

II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da 
intervenção federal; 

III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à 
segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na 
faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos 
recursos naturais de qualquer tipo; 
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IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a 
garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. 

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 
Nacional. 

Lei 8183/91: 

Art. 2° O Conselho de Defesa Nacional é presidido pelo Presidente da República 
e dele participam como membros natos: 

I - o Vice-Presidente da República; 

II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - o Presidente do Senado Federal (presidente do congresso) 

IV - o Ministro da Justiça; 

V - o Ministro da Marinha; 

VI - o Ministro do Exército; 

VII - o Ministro das Relações Exteriores; 

VIII - o Ministro da Aeronáutica; 

IX - o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento 

A alternativa A está correta.  

Afronta a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações lei 
estadual que discipline a cobrança de serviço de telefonia. A norma impugnada 
padece do vício de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao art. 22, IV, 
da Constituição Federal. ADI 4.369/SP, rel. min. Marco Aurélio, julgado em 15-10-
2014, acórdão publicado no DJE de 3-11-2014. 

A alternativa B está correta.  

CRFB, Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

Ex: A necessidade de ser editada lei de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal 
Federal para dispor sobre o regime de previdência dos magistrados –, ainda que 
observando o disposto no art. 40 da CF, no que couber, à magistratura –“, “revela-
se evidente que a norma inserida no inciso VI do art. 93, da CF, pela EC n. 20/98, 
não é auto-aplicável, mas sim norma de eficácia contida, que depende da edição 
de outra para tornar-se eficaz. 

“deve ser observado, para a implementação da aposentadoria dos magistrados, 
as regras contidas nos artigos 74 a 77, da atual LOMAN, uma vez que ainda não 
foram revogadas, quer pela CF, qure por qualquer outra lei complementar”. 

A alternativa C está correta.  

CRFB, Art.128, § 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa 
do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal. 
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A alternativa D está correta.  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

 

Q10. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão constitucional, não dispõe de 
competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer 
órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato hostilizado tenha emanado do próprio 
Presidente da República, ou das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 
ou ainda de qualquer dos Tribunais Superiores da União. 

II. A Súmula Vinculante, a qual só pode ser formada no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal, não vincula, entretanto, o Poder Legislativo quando este exerce atividade 
jurisdicional stricto sensu. 

III. Compete ao Supremo Tribunal Federal o controle jurisdicional dos atos de Comissão 
Parlamentar de Inquérito que envolvam ilegalidade ou ofensa a direitos individuais, na 
medida em que a Comissão Parlamentar de Inquérito procede como se fosse a Câmara dos 
Deputados, o Senado Federal ou o Congresso Nacional como um todo. 

IV. Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 
precatórios. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa E está correta.  
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O item I está correto. O STF não dispõe de competência originária para processar e 
julgar ação popular, mesmo que seja contra autoridades arroladas no art. 102, CRFB. 

O item II está correto.  

A súmula vinculante vincula:  

a) executivo (Administração direta e indireta);  

b) demais órgãos do judiciário, inclusive turmas do STF;  

c) legislativo, na função atípica administrativa. 

Portanto, não vincula:  

a) executivo, na função atípica legislativa (ex: editar medida provisória);  

b) pleno do STF, que pode rever a posição;  

c) legislativo, em sua função típica de legislar; 

Na doutrina, existe controvérsia sobre se a súmula vinculante vincula o Legislativo 
em sua função atípica de julgar. 

Enquanto Pedro Lenza entende que há sim vinculação, Nelson Nery Junior e Rosa 
Maria de Andrade Nery entendem que não há vinculação (gabarito da questão). 

O item III está correto. Ao Supremo Tribunal Federal compete exercer, 
originariamente, o controle jurisdicional sobre atos de comissão parlamentar de inquérito 
que envolvam ilegalidade ou ofensa a direito individual, dado que a ele compete processar 
e julgar habeas-corpus e mandado de segurança contra atos das Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, sendo que a comissão parlamentar de inquérito procede 
como se fora a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal ou o Congresso Nacional.  

O item IV está correto.  

Não apresentadas a impugnação/embargos à execução ou tendo sido rejeitadas 
essas defesas, o juízo da execução elabora o precatório e encaminha ao presidente do 
Tribunal competente, que o expedirá, isto é, o repassará ao ente devedor para que seja 
incluído no orçamento. 

Essa atividade do presidente do Tribunal é meramente administrativa e não 
jurisdicional. 

Súmula 311, STJ: Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 
processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

Exatamente por não ter caráter jurisdicional, mas sim natureza administrativa, resta 
evidente o não cabimento dos recursos extraordinários (Rext e REsp), porquanto não houve 
julgamento da causa. 

Súmula 733, STF: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 
processamento de precatórios. 
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Nesse passo, o STJ aduz que justamente por ser administrativa a atividade exercida 
no processamento do precatório, cabível a impetração de mandado de segurança contra 
alguma determinação tida por ilegal ou abusiva. 

Tese n. 1 – Jurisprudência em Teses do STJ (edição n. 91). 

Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 
pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional (Súmula n. 311/STJ) e, por 
isso, podem ser combatidos pela via mandamental. 

FCC/DPE-SP – Defensor Público/2019 - Em relação ao mandado de segurança, considere as assertivas abaixo. 
V. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não 
têm caráter jurisdicional e, por isso, podem ser combatidos pela via mandamental. 

Comentários: A alternativa está correta. 

Q11. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

De acordo com a Constituição Federal: 

a) Compete privativamente à União legislar sobre direito penal, direito processual penal e 
direito penitenciário. 

b) A lei considerará a associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins como 
crime hediondo. 

c) A lei considerará a prática do racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 
a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o estado democrático como 
crimes imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 

d) O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei. 

e) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 

Comentários 

A alternativa D está correta.  

Art. 5º, LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, 
salvo nas hipóteses previstas em lei; 

A alternativa A está incorreta.  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  (mnemônico: CAPACETE 
DE PM) 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: (mnemônico: TUPEFI) 
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I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

As alternativas B e C estão incorretas. Associação para o tráfico do entorpecentes 
não é crime hediondo. 

Art. 5º, XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;  

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e 
os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis 
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 

Mnemônico: 

RA (racismo e ação de grupos armados) Inafiançável e imprescritível. 

TTTC (tráfico, tortura, terrorismo e crimes 
hediondos) 

Inafiançável e insuscetível de graça ou 
anistia. 

A alternativa E está incorreta. Não é necessário que seja admitido liberdade 
provisória com ou sem fiança para ocorrer o relaxamento da prisão ilegal. Sendo ilegal, 
deve ser relaxada. 

Art. 5º, LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 
judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 
liberdade provisória, com ou sem fiança; 

 

Q12. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) Considerando a Constituição Federal – que veda a prisão por dívidas –, é inconstitucional 
qualquer tentativa do legislador ordinário de tipificar a conduta de retenção de salários 
pelo empregador. 

b) Os atos de improbidade administrativa importarão na perda dos direitos políticos e da 
função pública e na obrigação de ressarcimento do erário – que poderá pleitear a 
indisponibilidade dos bens –, sem prejuízo da ação penal cabível. 

c) O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no cargo 
de Ministro de Estado não perde os laços que o unem, organicamente, ao Parlamento. 
Consequentemente, permanece em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa de 
foro em matéria penal. 
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d) Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional e o Presidente da 
República não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. 

e) A Constituição Federal não consagrou o princípio da irresponsabilidade penal absoluta 
do Presidente da República. O Chefe de Estado, nos ilícitos penais praticados in officio ou 
cometidos propter officium, poderá, ainda que vigente o mandato presidencial, sofrer a 
persecutio criminis, desde que obtida, previamente, a necessária autorização do Congresso 
Nacional. 

Comentários 

A alternativa C está correta.  

O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no 
cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem, organicamente, ao 
Parlamento (CF, art. 56, I). Consequentemente, continua a subsistir em seu favor 
a garantia constitucional da prerrogativa de foro em matéria penal. (STF, Inq 777-
3-QO/TO, rel. min. Moreira Alves, DJ de 1º-10-1993; MS 25.579-MC, rel. p/ o ac. 
min. Joaquim Barbosa, julgamento em 19-10-2005) 

A alternativa A está incorreta.  

Art. 7º, X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 
dolosa; 

A alternativa B está incorreta. Não há perda dos direitos políticos, mas sim 
suspensão. 

Art. 37, §4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível. 

A alternativa D está incorreta.  

CRFB, Art. 53, §2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso 
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, 
para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 

A alternativa E está incorreta.  

O chefe de Estado, nos ilícitos penais praticados in officio ou cometidos propter 
officium, poderá, ainda que vigente o mandato presidencial, sofrer a persecutio 
criminis, desde que obtida, previamente, a necessária autorização da Câmara dos 
Deputados. (Inq 672-QO, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 16-9-1992, 
Plenário, DJ de 16-4-1993) 

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 
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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; 

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

§ 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. 

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o 
Presidente da República não estará sujeito a prisão. 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Relativamente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 
631.240/MG), que assentou entendimento sobre o interesse de agir e o prévio 
requerimento administrativo de benefício previdenciário: 

a) A falta de prévio requerimento administrativo de concessão de benefício deve implicar 
a extinção do processo judicial com resolução de mérito. 

b) Nas ações já ajuizadas no âmbito de Juizado Itinerante, a falta do prévio requerimento 
administrativo implicará a extinção do feito sem julgamento de mérito. 

c) Nas ações judiciais, mesmo que o Instituto Nacional do Seguro Social tenha apresentado 
contestação de mérito, aplica-se a extinção do feito sem resolução de mérito, em face da 
ausência de prévio requerimento administrativo. 

d) Nas ações em que estiver ausente o prévio requerimento administrativo, o feito será 
baixado em diligência ao Juízo de primeiro grau, onde permanecerá sobrestado, a fim de 
intimar o autor a dar entrada no pedido em até 30 dias, sob pena de extinção do processo 
por falta de interesse de agir. 

e) Nos casos em que estiver ausente o prévio requerimento administrativo e, baixado o 
feito em diligência, o interessado comprovar a postulação administrativa e o Instituto 
Nacional do Seguro Social, após intimação judicial, manifestar-se e indeferir o benefício, 
estará caracterizado o interesse de agir, e o feito deverá prosseguir, retornando ao Tribunal 
Regional Federal para julgamento. 
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Comentários 

Pelo didatismo, vamos nos valer dos ensinamentos do colega Márcio Cavalcante, 
para responder a essa questão4. 

A alternativa D está correta.  

(...) Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a 
postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido 
em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas 
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido 
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões 
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (STF, RE 
631.240/MG, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 10/11/2014). 

A alternativa A está incorreta. Caso seja ajuizada a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo e sem que este pedido tenha sido indeferido, deverá o juiz 
extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, 
considerando que havia a possibilidade de o pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa. 

A alternativa B está incorreta. De acordo com o STF, se a ação foi proposta em um 
juizado itinerante, mesmo não tendo havido prévio requerimento administrativo, o curso 
do processo deve ser retomado e prosseguir normalmente (não será extinto sem resolução 
do mérito). Isso porque os juizados itinerantes ocorrem, basicamente, em lugares onde não 
há agência do INSS, de forma que não seria razoável exigir do autor prévio requerimento 
administrativo 

A alternativa C está incorreta. Se a ação foi proposta sem prévio requerimento 
administrativo, mas o INSS já apresentou contestação de mérito, o processo também 
deverá prosseguir normalmente, já que ficou caracterizada a resistência ao pedido do autor.  

A alternativa E está incorreta. O feito não deverá ser julgado pelo TRF, mas sim pelo 
juízo federal de primeira instancia (juizado especial federal ou juiz federal), sob pena de 
supressão de instância.  

Para resumir esses entendimentos, confiram a seguinte tabela: 

 

4 Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/70afbf2259b4449d8ae1429e054df1b1?c
ategoria=15&subcategoria=166. Acesso em 05 de fevereiro de 2020. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/70afbf2259b4449d8ae1429e054df1b1?categoria=15&subcategoria=166
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/70afbf2259b4449d8ae1429e054df1b1?categoria=15&subcategoria=166
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Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) O tempo de contribuição ou de serviço contado por um sistema para concessão de 
aposentadoria poderá ser aproveitado para outro sistema, desde que anterior à edição da 
Lei Federal nº 8.213/91. 
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b) Na contagem do tempo de contribuição ou de serviço regulado pela Lei nº 8.213/91, 
não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais, exceto se 
comprovado o duplo recolhimento das contribuições. 

c) Atualmente, o exercente de mandato eletivo federal é considerado segurado obrigatório 
do Regime Geral da Previdência Social, independentemente de ser vinculado a regime 
próprio. 

d) A compensação financeira entre os regimes de previdência será feita ao sistema que o 
interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação 
aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. 

e) O tempo de serviço militar, inclusive voluntário, desde que seja posterior à filiação ao 
Regime Geral de Previdência Social e não tenha sido contado para inatividade remunerada 
nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público, poderá ser aproveitado na 
aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Lei 8.213/91: Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de 
Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de 
contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os 
diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.          
(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

 § 1o  A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver 
vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos 
respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o 
Regulamento. (Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006). 

A alternativa A está incorreta. A legislação não impõe a condição de a compensação 
ser anterior a lei 8213/91: 

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social 
ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou 
de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de 
previdência social se compensarão financeiramente.          (Redação dada pela Lei 
nº 9.711, de 20.11.98) 

 § 1o  A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver 
vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos 
respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o 
Regulamento. (Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006). 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será 
contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 
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I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais; 

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, 
quando concomitantes; 

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão 
de aposentadoria pelo outro; 

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à 
Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição 
correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 
zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por 
cento.      

A alternativa C está incorreta. 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:        (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) 

I - como empregado:   

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência social;       

Obs1: como se sabe, a Emenda Constitucional 103, de 2019, trouxe significativas 
mudanças no que concerne à previdência. Nesse sentido, vejamos como era e como ficou, 
no âmbito constitucional, o dispositivo relacionado ao enquadramento do ocupante de 
cargo eletivo no regime previdenciário. Antes da referida emenda, o artigo 40, §13º, da 
CRFB dispunha que: 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

Agora, o §13 tem a seguinte redação: 

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo 
temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral 
de Previdência Social.            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, 
de 2019) 

A alternativa E está incorreta. 

L. 8.213, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no 
Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de 
qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que 
anterior à perda da qualidade de segurado: 

I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 
143 da Constituição Federal, ainda que ANTERIOR à filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade 
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público; 
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Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

No plano do Regime Geral de Previdência Social: 

a) A empresa que pagar o salário-maternidade devido à gestante empregada será 
ressarcida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mediante apresentação de cobrança 
anual relativa a todos os benefícios da espécie pagos. 

b) O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, desde 
que não tenha condenação definitiva, não receba remuneração da empresa nem esteja em 
gozo de auxílio-doença ou aposentadoria. 

c) A aposentadoria por idade será devida ao trabalhador rural que, exercendo atividade 
exclusivamente rural, cumprir a carência exigida em lei e completar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

d) A renda mensal da aposentadoria por tempo de serviço da mulher corresponderá a 70% 
do salário de benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6%, para cada ano novo 
completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 30 (trinta) anos 
de serviço, cumprida a carência exigida na lei. 

e) O aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra pessoa 
terá direito ao acréscimo de 25% no benefício, até o limite máximo legal da aposentadoria 
do Regime Geral de Previdência Social, e terá esse valor incorporado à pensão. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

L. 8.213, Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na 
Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal 
de: 

I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e 
cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano 
completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-
benefício aos 30 (trinta) anos de serviço; 

A alternativa A está incorreta. Não haverá ressarcimento, mas sim compensação: 

Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa 
consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral. (Redação Dada 
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

§ 1o  Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada 
gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da 
Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre 
a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço.  (Incluído pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003) 
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CRFB, Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável 
pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, 
e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos 
por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por 
morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber 
remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco 
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 
referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 
11. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve 
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 
pretendido, computado o período  a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do 
art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008) 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam 
ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 
considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão 
jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 
e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008) 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 
assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento). 

 Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: 

 a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 

 b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; 

 c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da 
pensão. 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 
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Sobre o instituto da Desaposentação no Regime Geral de Previdência Social: 

a) Permite que o segurado aposentado continue ou retorne à atividade laboral originária 
ou diversa, com prejuízo da percepção do benefício de aposentadoria por idade. 

b) Envolve a discussão sobre a possibilidade de renúncia ao benefício de aposentadoria 
para computar o período de trabalho e contribuição posterior ao jubilamento, a fim de 
obter novo benefício, mas o tema aguarda conclusão do julgamento de repercussão geral 
no Supremo Tribunal Federal para definir, dentre outros aspectos, o direito de renúncia ao 
benefício atual e a devolução ou não dos valores recebidos a título da primeira 
aposentação. 

c) Equipara-se à revisão do benefício de aposentadoria por idade para obtenção de melhor 
valor desse benefício, em decorrência do acréscimo de contribuições não consideradas na 
apuração do salário de benefício. 

d) Permite ao segurado revisar o benefício de aposentadoria por idade, desde que as novas 
contribuições ao Regime Geral da Previdência Social sejam para a mesma atividade laboral 
exercida na época da concessão do benefício originário. 

e) Não se aplica para aposentadoria por invalidez, salvo quando decorrente de reabilitação 
profissional para atividade diversa da exercida à época da incapacidade permanente. 

Comentários 

À época em que essa questão foi cobrada, ainda não havia sido firmado o 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito do instituto da 
desaposentação. Contudo, como sabemos, em outubro de 2016, o STF declarou 
inconstitucional essa prática, em virtude da ausência de previsão constitucional e legal 
disciplinando o tema. Confira: 

EMENTA Direito Constitucional. Direito Previdenciário. Desaposentação. Revisão 
da aposentadoria. Constitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91. 
Rejeição da tese da interpretação conforme para admitir a revisão do valor da 
aposentadoria. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Recurso 
extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, a qual rejeitou a pretensão dos recorrentes de que fossem 
recalculados seus proventos de aposentadoria com base nos 36 últimos salários 
de contribuição, com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade do 
§ 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91. 2. Nosso regime previdenciário possui, já há 
algum tempo, feição nitidamente solidária e contributiva. 3. Não se vislumbra 
nenhuma inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 
8.213/91, que veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa 
retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto 
salário-família e reabilitação profissional. 4. A Constituição Federal dispõe que 
ficam remetidas à legislação ordinária, as hipóteses em que as contribuições 
vertidas ao sistema previdenciário repercutem, de forma direta, na concessão dos 
benefícios. 5. Recurso extraordinário que é julgado em conjunto com o RE nº 
827833 e o RE nº 66125. Aprovada pelo Plenário da Suprema Corte a seguinte 
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tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não 
havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo 
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 6. Recurso extraordinário 
a que se nega provimento. (RE 381367, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
26/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-
10-2017). 

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Em relação ao auxílio-doença no Regime Geral de Previdência Social: 

a) O benefício será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 
período de carência exigido em lei, ficar incapacitado para sua atividade laboral por, no 
mínimo, 30 (trinta) dias. 

b) Quando requerido por segurado afastado da atividade laboral por mais de 30 (trinta) 
dias, será devido a contar do 31º dia de afastamento do trabalho. 

c) Quando decorrente de acidente de trabalho, consistirá em uma renda mensal 
correspondente a 100% do salário de benefício. 

d) Será devido ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 
da doença, independentemente de a incapacidade decorrer de agravamento da lesão, 
desde que recolhidas as contribuições vencidas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

e) O segurado em gozo desse benefício, insusceptível de recuperação para sua atividade 
habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 
outra atividade, mantendo a percepção do auxílio-doença até que seja considerado 
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 
considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 

Comentários 

A alternativa E está correta.  

L. 8.213/91, Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 
reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.   

§ 1º . O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o 
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe 
garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado 
por invalidez. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para 
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o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 
consecutivos. 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo 
sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar 
da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.                 
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) 
dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, 
consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 
salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 
desta Lei.                 (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 59. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 
ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada 
como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

Obs1: de acordo com o STJ, o segurado não precisa estar incapacitado para todo e 
qualquer trabalho para ter direito ao auxílio-doença: 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS 
DELIMITADOS NO ART. 59 DA LEI 8.213/1991. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO 
DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
HABITUAL DO SEGURADO. NÃO ENCONTRA PREVISÃO LEGAL A EXIGÊNCIA 
DE QUE O TRABALHADOR ESTEJA COMPLETAMENTE INCAPAZ PARA O 
EXERCÍCIO QUE QUALQUER ATIVIDADE. 1. Nos termos do art. 59 da Lei 
8.213/1991, para que seja concedido o auxílio-doença, necessário que o 
Segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente 
para o exercício de sua atividade laboral habitual. 2. A análise dos requisitos para 
concessão do benefício deve se restringir, assim, a verificar se a doença ou lesão 
compromete (ou não) a aptidão do Trabalhador para desenvolver suas atividades 
laborais habituais.  (...) 4. Ocorre que, considerando que o autor apresenta 
capacidade funcional para o exercício de atividades leves, a Corte de origem 
julgou improcedente o pedido de auxílio-doença, pressupondo que o benefício 
exigiria a incapacidade total para o trabalho para sua concessão, o que não 
corresponde à realidade do direito. 5. Não encontra previsão legal a exigência de 
comprovação de que o Segurado esteja completamente incapaz para o exercício 
de qualquer trabalho para concessão do benefício de auxílio-doença, tal exigência 
só se faz necessária à concessão da prestação de aposentadoria por invalidez. 6. 
Nesse cenário, reconhecendo o laudo técnico que o Segurado apresenta 
capacidade apenas para o exercício de atividades leves, não é possível afirmar que 
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esteja ele capaz para o exercício de sua atividade habitual. Seria desarrazoado 
imaginar que o trabalho de operador de máquinas em uma oficina mecânica possa 
se enquadrar no conceito de tarefa leve, nem a isso se lançou o INSS. 

(...) 

10. Recurso Especial do Segurado provido para reconhecer o direito à concessão 
do benefício de auxílio-doença. (REsp 1474476/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 
18/04/2018) 

Nas minhas minutas de benefícios incapacitantes, faço constar o seguinte: 

Sabe-se que os benefícios previdenciários por incapacidade, aposentadoria por 
invalidez e auxílio-doença, reclamam a presença de três requisitos autorizadores de sua 
concessão: a) qualidade de segurado; c) carência de 12 contribuições mensais - salvo as 
hipóteses previstas no art. 26, inc. II, da Lei nº 8.213/91, que dispensam incondicionalmente 
o prazo de carência - e c) incapacidade para o trabalho, posterior ao ingresso no Regime 
Geral de Previdência Social. 

No tocante ao terceiro requisito (incapacidade para o trabalho), vale salientar que, 
nesses casos incapacitantes, em resumo, podem ocorrer as seguintes situações: 

1) a doença da parte autora não gera incapacidade; conclusão: não lhe é devido 
qualquer benefício; 

2) a doença da parte autora gera incapacidade parcial, porém esta não abrange seu 
trabalho habitual; conclusão: não lhe é devido qualquer benefício, incidindo a Súmula 77 
da TNU; 

3) a doença da parte autora gera incapacidade parcial, que abrange seu trabalho 
habitual; conclusão: 

3.1- se for parcial E temporária, o segurado receberá o auxílio-doença durante o 
prazo necessário para sua recuperação. 

3.2- se for parcial E permanente, o benefício deverá durar até que o beneficiário seja 
reabilitado para o exercício de uma nova atividade (art. 62 da Lei n.º 8.213/91). Se se 
constatar que, pelas condições pessoais e sociais do segurado, é inviável a reabilitação, 
parte-se para a hipótese da aposentadoria por invalidez (súmula 47, TNU). 

Súmula 47 da TNU - Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, 
o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 
de aposentadoria por invalidez. 

4) a doença da parte autora gera incapacidade total; conclusão: 

4.1 - se for incapacidade total e temporária, o segurado receberá o auxílio-doença 
durante o prazo necessário para sua recuperação; 

4.2 - se for incapacidade total e permanente, o segurado receberá aposentadoria 
por invalidez. 



 

41 

 

Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Em relação aos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social: 

a) Para fins previdenciários, a qualidade de dependente do companheiro ou companheira 
com o segurado ou a segurada está condicionada à comprovação da efetiva dependência 
econômica. 

b) A concessão da pensão por morte é regida pela lei vigente ao tempo da solicitação do 
benefício. 

c) O cálculo do fator previdenciário incide nas aposentadorias especial e por invalidez. 

d) É assegurada aposentadoria por idade ao segurado que completar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, observada a carência exigida na 
Lei nº 8.213/91. 

e) A aposentadoria especial somente será devida ao segurado que tiver trabalhado em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 25 (vinte e 
cinco) anos e desde que cumprida a carência exigida na Lei nº 8.213/91. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

L. 8.213/91, Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 
cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.   

A alternativa A está incorreta. A dependência econômica da companheira ou 
companheiro é presumida. 

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado: 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a 
das demais deve ser comprovada 

A alternativa B está incorreta. 

Súmula 340 STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é 
aquela vigente na data do óbito do segurado. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 32. O salário-de-benefício consiste:  
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 I - para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média 
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta 
por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência 
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) O benefício Pensão por Morte no Regime Geral de Previdência Social é devido, desde a 
data do requerimento, ao conjunto de dependentes do segurado que falecer aposentado 
ou não, quando requerido até 30 (trinta) dias do óbito. 

b) O princípio da universalidade, adotado no Brasil, garante acesso à Previdência Social, 
independentemente de qualquer condição, a todas as pessoas residentes no país, inclusive 
estrangeiros. 

c) A Constituição Federal autoriza a instituição de regime de previdência privada facultativo, 
de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao Regime Geral 
da Previdência Social, regulado por lei complementar e baseado na constituição de reservas 
que garantam o benefício contratado. 

d) A filiação obrigatória do segurado à Previdência Social decorre do exercício de atividade 
remunerada e depende de ato específico de registro perante o Instituto Nacional do 
Seguro Social. 

e) Para fins previdenciários, no ambiente residencial em que o empregado doméstico 
presta serviços, podem ser exercidas atividades com ou sem fins lucrativos. 

Comentários 

A alternativa C está correta.  

CRFB, Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e 
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, 
será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado, e regulado por lei complementar. 

A alternativa A está incorreta. Na época em que a questão foi formulada, a pensão 
por morte seria devida desde a data do óbito, nos casos em que ela fosse requerida em 
até 90 (noventa) dias a contar desse evento (L. 8213, art. 74, I, com redação dada pela lei 
13.183, de 2015), daí o erro da alternativa.  

Obs1: recentemente, a Lei nº 13.846, de 2019 alterou novamente esse prazo, 
dispondo que:  
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Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para 
os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, 
para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019). 

Para compararmos a regra de antes e depois da referida lei, vejam o quadro que 
segue: 

TERMO INICIAL DA PENSÃO POR 
MORTE ANTES DA LEI 13.486, de 2019 

TERMO INICIAL DA PENSÃO POR 
MORTE DEPOIS DA LEI 13.486, de 2019 

REGRA: 

• Dependente levou menos de 90 dias 
para requerer: o termo inicial será a data 
do óbito. 

• Dependente levou mais de 90 dias para 
requerer: o termo inicial será a data do 
requerimento. 

EXCEÇÃO: 

Se o dependente for MENOR, INCAPAZ 
ou AUSENTE, a pensão por morte será 
devida desde a data do óbito, ainda que 
ela tenha sido requerida após 90 dias da 
data do óbito. 

EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO (VOLTA PRA 
REGRA): 

Ainda que o dependente seja menor, a 
pensão por morte terá como termo inicial 
a data do requerimento administrativo - 
e não a do óbito - na hipótese em que o 
benefício foi pedido mais que 90 dias 
após o óbito, se a pensão já estava sendo 
paga integralmente a outro dependente 
previamente habilitado (STJ. 2ª Turma. 
REsp 1479948-RS, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 22/9/2016 (Info 
592)) 

REGRA 1:  

Filhos menores de 16 anos 

• Filho menor de 16 anos demorou até 
180 dias para requerer o benefício no 
INSS: o termo inicial será a data do 
ÓBITO. 

• Filho menor de 16 anos demorou mais 
que 180 dias para requerer o benefício 
no INSS: o termo inicial será a data do 
REQUERIMENTO. 

REGRA 2: demais dependentes 

• Dependente demorou até 90 dias para 
requerer o benefício no INSS: o termo 
inicial será a data do ÓBITO. 

• Dependente demorou mais de 90 dias 
para requerer o benefício: o termo inicial 
será a data do REQUERIMENTO. 

A alternativa B está incorreta. O sistema previdenciário tem caráter contributivo, o 
que significa dizer que o gozo das prestações só será devido aos segurados e aos seus 
dependentes. Assim, a previdência não atinge toda a população 

A alternativa D está incorreta.  
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Art. 9° § 12.  O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao 
Regime Geral de Previdência Social. 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 14. Consideram-se: II - empregador doméstico - a pessoa ou família que 
admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. 

Q8. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Com base nos conceitos e nos princípios informadores da Previdência Social: 

a) O Regime Geral da Previdência Social deverá observar critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, bem como possuir caráter contributivo e filiação obrigatória. 

b) O caráter democrático e descentralizado da administração da Previdência Social garante 
participação dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados, 
conformando a denominada gestão tripartite. 

c) É assegurado o reajustamento dos benefícios previdenciários para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em decreto anual do 
Presidente da República. 

d) A Previdência Social, organizada sob a forma do regime geral, atenderá, exclusivamente, 
nos termos da lei, à cobertura dos eventos de doença, morte e idade avançada. 

e) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de qualquer 
aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social, por força do princípio da 
equivalência e da uniformidade dos benefícios. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

CRFB, Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral 
de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da 
lei, a: (...) 

A alternativa B está incorreta. A gestão é quadripartite, sendo composta por: 

CRFB, Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social: 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados; 

A alternativa C está incorreta. 
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CRFB, Art. 201 § 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 

A alternativa D está incorreta. 

CRFB, Art. Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa 
renda; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 

A alternativa E está incorreta. 

CRFB, Art. 201 § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência 
social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 

DIREITO PENAL 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Com base na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal: 

I. Das várias teorias que buscam justificar o dolo eventual, sobressai a teoria do 
consentimento (ou da assunção), consoante a qual o dolo exige que o agente consinta em 
causar o resultado, além de considerá-lo como possível. A questão central diz respeito à 
distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que, como se sabe, apresentam aspecto 
comum: a previsão do resultado ilícito. 

II. O direito penal brasileiro encampou a teoria da ficção jurídica para justificar a natureza 
do crime continuado (art. 71 do Código Penal). Por força de uma ficção criada por lei, 
justificada em virtude de razões de política criminal, a norma legal permite a atenuação da 
pena criminal, ao considerar que as várias ações praticadas pelo sujeito ativo são reunidas 
e consideradas fictamente como delito único. 

III. Embora, em rigor, o indulto só devesse ser dado – como causa, que é, de extinção de 
punibilidade – depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal inclina-se pelo cabimento da concessão do indulto antes de 
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a sentença condenatória transitar em julgado, desde que não mais caiba recurso de 
apelação. 

IV. A insignificância, enquanto princípio, se revela, conforme a visão de Roxin, importante 
instrumento que objetiva, ao fim e ao cabo, restringir a aplicação literal do tipo formal, 
exigindo-se, além da contrariedade normativa, a ocorrência efetiva de ofensa relevante ao 
bem jurídico tutelado. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas.  

1. Comentários 

A assertiva I está correta. 

Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente 
na sua não ocorrência; o resultado previsto não é querido ou mesmo assumido pelo agente. 

Já no dolo eventual, embora o agente não queira diretamente o resultado, assume 
o risco de vir a produzi-lo. 

Na culpa consciente, o agente, sinceramente, acredita que pode evitar o resultado; 
no dolo eventual, o agente não quer diretamente produzir o resultado, mas, se este vier a 
acontecer, pouco importa. (GRECO, 2016) 

A assertiva II está correta. 

Três principais teorias disputam o tratamento sobre a natureza jurídica do crime 
continuado, a saber: a) teoria da unidade real; b) teoria da ficção jurídica e c) teoria mista. 

Nossa lei penal adotou a teoria da ficção jurídica, entendendo que, uma vez 
concluída pela continuidade delitiva, deverá a pena do agente sofrer exasperação.  

 A assertiva III está correta. 

Em regra, o indulto só é possível após o trânsito em julgado da condenação. 
Entretanto, pela jurisprudência do STF, no HC 87.801 SP, o indulto pode ser concedido 
antes do trânsito em julgado da condenação.  

A assertiva IV está correta. 
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O princípio da insignificância, defendido por Claus Roxin, tem por finalidade auxiliar 
o intérprete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência da 
lei aquelas situações consideradas como de bagatela. 

 

Q2. TRF4/TRF 4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, nos limites da circunscrição do 
Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes 
judicialmente por suas palavras, suas opiniões e seus votos. Não obstante, a ausência de 
controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que 
podem ser repreendidas pelo Legislativo.  

b) É dispensável o exame antropológico destinado a aferir o grau de integração do silvícola 
na sociedade se o juiz afirma sua imputabilidade plena com fundamento na avaliação do 
grau de escolaridade e da fluência na língua portuguesa ou em outros elementos de 
convicção.  

c) A instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a configuração de dúvida 
razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, ou seja, não é de ser deferido 
apenas porque apresentado pela defesa.  

d) A imunidade conferida ao advogado que instruiu a testemunha a prestar depoimento 
inverídico nos autos de ação judicial obsta sua responsabilização penal como autor 
intelectual ou partícipe no crime de falso testemunho.  

e) Segundo o Código Penal Brasileiro, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em 
estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível 
o autor da coação ou da ordem.  

2. Comentários 

A alternativa D está incorreta. 

O crime em tela é o de falso testemunho, previsto no art. 342 do CP. Vejamos: 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, 
perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, 
inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 
28.8.2001) 
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa. 

 
        A Doutrina entende que este crime é um crime de mão-própria, ou seja, além de 
somente a pessoa que figura numa das posições descritas no tipo poder praticar o crime, 
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ela somente poderá fazê-lo pessoalmente, não havendo possibilidade de execução por 
interposta pessoa, de forma que não se admite a coautoria. 

No entanto, o STF admite a participação, notadamente a participação moral, 
realizada através da instigação ou induzimento à prática do delito. Vejamos o seguinte 
julgado, de 2001 (Mas que permanece externando o entendimento da Corte): 

EMENTA: Recurso ordinário. Habeas corpus. Falso testemunho (art. 342 do CP). 
Alegação de atipicidade da conduta, consistente em depoimento falso sem 
potencialidade lesiva. Aferição que depende do cotejo entre o teor do 
depoimento e os fundamentos da sentença. Exame de matéria probatória, inviável 
no âmbito estreito do writ. Co-autoria. Participação. Advogado que instrui 
testemunha a prestar depoimento inverídico nos autos de reclamação 
trabalhista. Conduta que contribuiu moralmente para o crime, fazendo nascer no 
agente a vontade delitiva. Art. 29 do CP. Possibilidade de co-autoria. Relevância 
do objeto jurídico tutelado pelo art. 342 do CP: a administração da justiça, no 
tocante à veracidade das provas e ao prestígio e seriedade da sua coleta. 
Relevância robustecida quando o partícipe é advogado, figura indispensável à 
administração da justiça (art. 133 da CF). Circunstâncias que afastam o 
entendimento de que o partícipe só responde pelo crime do art. 343 do CP. 
Recurso ordinário improvido. (RHC 81327, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Primeira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 05-04-2002 PP-00059 EMENT VOL-
02063-01 PP-00196) 

Desta forma, fica claro que o STF admite a participação no crime de falso 
testemunho. 

A alternativa A está correta. 

"Durante sessão da Câmara Municipal, após discussão sobre uma representação 
contra o Prefeito, um Vereador passou a proferir pesadas ofensas contra outro 
Parlamentar. O Vereador ofendido ajuizou ação de indenização por danos morais 
contra o ofensor. A questão chegou até o STF que, julgando o tema sob a 
sistemática da repercussão geral, declarou que o Vereador não deveria ser 
condenado porque agiu sob o manto da imunidade material. Na oportunidade, o 
STF definiu a seguinte tese que deverá ser aplicada aos casos semelhantes: “Nos 
limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do 
mandato, garante-se a imunidade do vereador”. STF. Plenário. RE 600063, Rel. 
para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/02/2015. 

A alternativa B está correta. 

Inexiste razão para a realização de exames psicológico ou antropológico se 
presentes, nos autos, elementos suficientes para afastar qualquer dúvida sobre a 
imputabilidade de indígena, sujeitando-o às normas do art. 26 e parágrafo único 
do CP. (informativo 409 do STF, HC - 85198) 
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A alternativa C está correta. 

A instauração do incidente de insanidade mental requer estado de dúvida sobre 
a própria imputabilidade criminal do acusado, por motivo de doença ou 
deficiência mental. Dúvida que há de ser razoável, não bastando a mera alegação 
da defesa. (STF. HC 101515, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, 
julgado em 03/08/2010) 

A alternativa E está correta. 

Art. 22 do CP - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita 
obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é 
punível o autor da coação ou da ordem. 

  

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) O entendimento que atualmente prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, 
em se tratando da importação ou da exportação ilícita de substâncias entorpecentes, é 
necessário que fique demonstrada a efetiva transposição das fronteiras nacionais para que 
possa ser aplicada a causa de aumento da pena relativa à transnacionalidade. 

b) Em se tratando de furto qualificado, não cabe a aplicação do privilégio de que trata o 
parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, cujo teor é o seguinte: “Se o criminoso é 
primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão 
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”. 

c) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do delito de apropriação 
indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A do Código Penal, é imprescindível a 
demonstração do dolo específico do agente, de apropriar-se dos valores destinados à 
Previdência Social, ou seja, de seu animus rem sibi habendi. 

d) É firme, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que, quando o 
agente é condenado pela importação ou pela exportação ilícita de substâncias 
entorpecentes, não é possível a aplicação da majorante da transnacionalidade, sob pena 
de incorrer-se em bis in idem. 

e) Atualmente, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime 
de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de 
tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica 
ou desvigiada.  

3. Comentários 

  A alternativa E está correta. 
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4. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por 
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível 
a posse mansa e pacífica ou desvigiada. STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 572). 

A alternativa A está incorreta. 

5. "Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do 
art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante a efetiva transposição das fronteiras 
nacionais, sendo suficiente, para a configuração da transnacionalidade do delito, 
a comprovação de que a substância tinha como destino/origem localidade em 
outro país". (REsp 1290846/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016). 

 A alternativa B está incorreta. 

6. Súmula 511 STJ - É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do 
art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a 
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem 
objetiva. 

 A alternativa C está incorreta. 

7. O posicionamento consolidado no âmbito da Terceira Seção deste Tribunal 
Superior, é no sentido de que o tipo penal do artigo 168-A do Código Penal 
constitui crime omissivo próprio, que se consuma com o não recolhimento da 
contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, inexigindo, 
portanto, dolo específico". (AgRg no REsp 1315984/SP, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016). 

  A alternativa D está incorreta. 

8. Ainda que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 preveja as condutas de "importar" e 
"exportar", não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena pela 
transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), porquanto o simples fato de 
o agente "trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal 
do crime de tráfico. Precedentes. (REsp 1290846/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).  

9.  

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) Atualmente, prevalece no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o 
entendimento no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa não aproveita 
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àquele que se atribui falsa identidade, perante a autoridade policial, com o objetivo de 
ocultar seus maus antecedentes; logo, tal conduta é penalmente típica. 

b) No Código Penal brasileiro, que segue a teoria monista, o agente público que, com 
infração de seu dever funcional, facilita a prática do descaminho responde, em coautoria, 
pelo delito de descaminho. 

c) O delito de corrupção passiva não se consuma se o funcionário público não chega a 
receber a vantagem indevida que, em razão do cargo que ocupa, ele solicitou. 

d) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de firmar ou usar declaração 
de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter o reconhecimento de seu direito à 
assistência judiciária gratuita. 

e) Prevalece, nas 7ª e 8ª Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que detêm 
competência em matéria criminal, o entendimento no sentido de que, para a deflagração 
da persecutio criminis relativa ao delito de descaminho, faz-se necessária a prévia 
constituição definitiva do crédito tributário.  

10. Comentários 

A alternativa A está correta. 

Súmula 522, STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade 
policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.  

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016  

Assinale a alternativa correta. 

a) No julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, a Corte Especial do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do 
preceito secundário do artigo 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produtos terapêuticos ou medicinais), no que tange a determinadas condutas 
delitivas de importação de medicamentos; à luz do entendimento adotado pela referida 
Corte Especial nesse julgamento, toda e qualquer importação de medicamentos sem 
registro no órgão de vigilância sanitária competente deve ser enquadrada como 
contrabando. 

b) Dentre as características de uma organização criminosa, tal como conceituada na lei 
brasileira, inclui-se a quantidade mínima de pessoas que se associam para formá-la; essa 
quantidade mínima é de 5 (cinco) pessoas. 

c) No entender do Supremo Tribunal Federal, aquele que, mediante fraude, obtém um 
benefício previdenciário de prestação continuada, em favor de si próprio, pratica um crime 
de estelionato instantâneo, de efeitos permanentes. 
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d) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prova da efetiva corrupção do 
menor para que se configure o crime de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 
18 (dezoito) anos, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

e) Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o requisito da habitualidade é inerente ao delito 
de “desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações”, previsto no artigo 183 
da Lei nº 9.472, de 16.07.1997, que dispõe sobre os serviços de telecomunicações.  

11. Comentários 

A assertiva A está incorreta. 

O TRF 4 declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do 
código penal, sem redução de texto, para os casos de importação irregular de 
medicamentos sem prévio controle/permissão do órgão competente (portanto, importação 
proibida), mas sem especial potencial lesivo à saúde pública (finalidade comercial), 
declarando aplicável em tais hipóteses o preceito secundário do art. 33 da lei 11.343/06 e 
suas respectivas causas de diminuição e aumento de pena. (Tráfico de Drogas) e não 
contrabando. 

A assertiva B está incorreta. 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 
a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou 
que sejam de caráter transnacional. 

A assertiva C está incorreta. 

O terceiro que pratica estelionato visando proporcionar a aposentadoria de outro, 
comete crime instantâneo de efeitos permanentes. No entanto, ‘o beneficiário acusado de 
Estelionato, enquanto mantém em erro o instituto, pratica crime permanente’", e a 
contagem do lapso prescricional da pretensão punitiva deve ser feita a partir do último 
benefício recebido. 

A assertiva D está incorreta. 

Súmula nº 500 STJ. A configuração do crime do art. 244-B (corrupção de menor) 
do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito 
formal. 

A assertiva E está correta. 
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O crime do art. 183 da Lei 9.472/97 somente se consumaria quando houvesse 
habitualidade. Quando esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se 
utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas apenas uma vez ou de modo não 
rotineiro, a conduta estaria subsumida no art. 70 da Lei 4.117/62, pois não haveria aí um 
meio ou estilo de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, que seria punido 
de modo mais severo pelo art. 183 da Lei 9.472/97. 

  

Q6. TRF4/TRF4 - Juiz Federal Substituto/2016  

Assinale a alternativa correta. 

a) O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso de arma 
de brinquedo, na prática do delito de roubo, não autoriza a incidência da causa especial de 
aumento de pena baseada no emprego de arma. 

b) O agente que, de posse de cartão de débito clonado, o utiliza para realizar saques 
fraudulentos na conta corrente bancária da vítima, na Caixa Econômica Federal, pratica o 
delito de estelionato. 

c) No julgamento da Ação Penal nº 470, o Plenário do Supremo Tribunal Federal adotou o 
entendimento no sentido de que são atípicos os depósitos em moeda estrangeira, em 
contas bancárias no exterior, realizados por meio do sistema “dólar-cabo”, pois, para a 
materialização do delito de evasão de divisas, é imprescindível a saída física de moeda do 
território nacional. 

d) No crime de supressão ou redução ilícita de tributo, que é considerado crime material 
contra a ordem tributária, a prescrição da pretensão punitiva do Estado começa a fluir no 
dia seguinte ao dia do vencimento do tributo ilicitamente suprimido ou reduzido. 

e) Por não possuir a qualidade de funcionário público, quem trabalha, como empregado 
celetista, para uma empresa privada, prestadora de serviços, contratada para a execução 
de atividade típica da administração pública, não pode responder por crime que se insira 
na categoria dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração 
pública. 

12. Comentários 

A alternativa A está correta. 

Se o agente emprega no roubo uma “arma” de brinquedo, haverá a referida causa 
de aumento? 

Até 2002, prevalecia que se o agente empregasse no roubo uma “arma” de 
brinquedo, haveria causa de aumento. Havia, inclusive, Súmula 174 do STJ. 
Contudo, essa súmula foi cancelada, de modo que, atualmente, no crime de 
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roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo não autoriza o aumento da 
pena5. 

Atualmente prevalece o entendimento no sentido de que o emprego de arma de 
brinquedo para a execução do roubo não autoriza o aumento da pena na forma 
prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal. 

Vale ressaltar, porém, que em por isso a posição contrária deve ser abandonada, 
especialmente nos concursos para ingresso nas carreiras do Ministério Público, 
que esperam dos candidatos posições mais rigorosas na aplicação do Direito 
Penal. O tema deve ser enfrentado com redobrada cautela, inclusive nas provas 
do Parquet. No entanto, se na prática os promotores de Justiça e procuradores 
da República revelarem conformação com o entendimento pretoriano atual, 
jamais será alterada a jurisprudência6.  

A alternativa B está incorreta. 

As condutas fraudulentas dirigidas contra máquinas e aparelhos eletrônicos não 
caracterizam estelionato, pois, repita-se, a vítima há de ser 'alguém'. Nesse 
sentido, não há estelionato, mas furto, na clonagem de cartão bancário para 
efetuar saque indevido perante terminal eletrônico de instituição financeira. 
(Cleber Masson, Direito Penal Esquematizado II, Método, 2015). 

 A alternativa C está incorreta. 

Operações dólar-cabo7 são um sistema internacional de compensação paralelo, 
sem registro nos órgãos oficiais, pelo qual o interessado em remeter dinheiro para 
o exterior repassa recursos sem origem conhecida ou declarada para um doleiro 
no Brasil. Em seguida, outro doleiro faz um depósito correspondente na conta 
indicada pelo interessado no exterior, compensando o valor depositado com o 
crédito anterior do doleiro contratado. Tais remessas não passam pelo registro do 
Banco Central, e podem trazer grandes prejuízos para o sistema financeiro 
nacional, pois escapam da tributação e envolvem outros delitos, como falsidade 
ideológica, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de caixa 2 de 
empresas, entre outros. 

É prescindível que a evasão de divisas se dê mediante a saída física da moeda. 

 

5 http://www.dizerodireito.com.br/2012/08/sete-perguntas-interessantes-sobre-o.html 

6Cleber Masson, Direito Penal Esquematizado, Método, 2015. 

7 (stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=221138). 
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Verificou-se estar comprovado que Marcos Valério — em divisão de tarefas e com 
unidade de desígnios, juntamente a Ramon Hollerbach, Simone Vasconcellos, 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado — remetera, sem autorização legal, recursos 
à conta da referida offshore, a configurar o delito de evasão fiscal delineado na 
primeira parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/86 (“Art. 22. Efetuar 
operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do 
País: 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”). 

Repeliu-se alegação da defesa de que imprescindível a saída física da moeda do 
território nacional, uma vez que o tipo em questão não exigiria resultado 
naturalístico. Realçou-se que operações “dólar cabo” ou “euro cabo” consistiriam 
em sistema de compensação no qual interessado estrangeiro receberia crédito, 
em reais, no Brasil e, em troca, encaminharia, para o exterior, o montante 
correspondente em dólares, havendo mera substituição de titularidade de 
depósitos no Brasil e no exterior. O Min. Luiz Fux observou que esta sistemática 
seria uma das estratégias de lavagem mencionadas pelo Grupo de Trabalho em 
Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros do Ministério Público Federal. Os 
Ministros Dias Toffoli e Rosa Weber ressaltaram a ilegalidade dessa prática 
informal de transferências internacionais por doleiros. 

Entretanto, a Ministra absolvia os dirigentes do Banco Rural, ao concluir pela 
insuficiente comprovação de que tivessem conhecimento e responsabilidade 
específica sobre cada transação realizada pelos meios supracitados. Por outro 
turno, o Tribunal reputou inexistentes provas bastantes à condenação de Cristiano 
Paz, Vinícius Samarane e Geiza Dias, vencido o Min. Marco Aurélio, quanto à 
última, ao reiterar que ela não seria mera empregada subalterna, mas pessoa de 
confiança de Marcos Valério, com participação material na empreitada 
criminosa.(AP 470, Info 684) 

 A alternativa D está incorreta. 

A prescrição começa a fluir do lançamento definitivo do tributo, senão vejamos. 

Art. 1°, lei 8.137/90. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 
fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 
fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - elaborar, distribuir, 
fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V 
- negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 
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realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena - reclusão de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 
10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor 
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, 
caracteriza a infração prevista no inciso V.  

Os crimes do art. 1º da Lei n. 8.137/90, com exceção daquele previsto em seu 
parágrafo único, são materiais e de dano, consumando-se quando todos os elementos do 
tipo estão reunidos e reconhecidos pela existência de lançamento definitivo, nos termos da 
Súmula Vinculante 24 do STF: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, 
previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do 
tributo”. Não vemos razão para excluir da aplicação da Súmula o delito do inciso V do art. 
1º da Lei n. 8.137/90. 

Somente aí estará consumado o crime e terá início o curso do prazo prescricional. 
Com efeito, sendo certo que a prescrição nasce com a ação, e estando o MP, até o 
momento do lançamento definitivo, impedido de oferecer denúncia, tem-se que é somente 
a partir desse momento que se poderá falar em início do prazo prescricional (STF, HC 
84.092, Celso de Mello, 2ª T., DJ 03/12/2004; STF, HC 86.032, Celso de Mello, DJ 
13/06/2008). 

Considera-se definitivo o lançamento, tendo início o curso do prazo prescricional, no 
dia seguinte ao término do prazo para recurso voluntário no processo administrativo fiscal, 
nos termos do Decreto n. 70.235/72, arts. 10, V; 15, 33 e 56 (TRF4, QOAC 5003816-
32.209.404.7201, Baltazar [Conv.], 7ª T., u., 11/09/2011)8. 

 A alternativa E está incorreta. 

Art. 327, Código Penal - 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 

 

8 Victor Eduardo Rios Gonçalves, legislação penal especial esquematizado, Saraiva, 
2016. 
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contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração 
Pública.  

§ 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.  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A prova indiciária, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor das provas 
diretas, como se atesta na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, em que se 
afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor 
prestígio de uma com relação a qualquer outra. 

b) A lei do crime organizado previu, entre outros meios de obtenção de prova: a 
colaboração premiada; a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 
acústicos; a ação controlada; o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a 
dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações 
eleitorais ou comerciais; a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas; o 
afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal; a infiltração, por policiais, em atividade 
de investigação; a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e 
municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução 
criminal. 

c) Segundo a lei do crime organizado, a ação controlada consiste em retardar a intervenção 
policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela 
vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento do Ministério Público 
para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e à 
obtenção de informações. 

d) Uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, 
as informações e as provas coletadas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base 
em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos com crimes punidos com 
reclusão e cujos fatos sob investigação fundamentaram a medida. 

e) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período 
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que 
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de 
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responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos 
atos praticados. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. Não há referência ao MP. 

LEI 12850/2013, Art. 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção 
policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a 
ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a 
medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e 
obtenção de informações. 

§ 1o O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente 
comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e 
comunicará ao Ministério Público. 

A alternativa A está correta. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CPP "AS PROVAS VII – O projeto abandonou 
radicalmente o sistema chamado da certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de 
inicia- tiva de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução 
criminal, quer a final, antes de proferir a sentença. Não serão atendíveis as 
restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das 
pes- soas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, 
o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do 
acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as 
provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou 
necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às 
provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a 
nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz 
criminal é, assim, restituído a sua própria consciência. Nunca é demais, porém, 
advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero 
arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais na 
aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não 
estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a 
suficiente garantia do direito das partes e do interesse social." 

A alternativa B está correta. 

Lei nº 12.850/2013: "Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão 
permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de 
obtenção da prova: 

I - colaboração premiada; 

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 

III - ação controlada; 
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IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais 
constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou 
comerciais; 

V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da 
legislação específica; 

VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação 
específica; 

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; 

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e 
municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da 
instrução criminal." 

A alternativa D está correta.  

Se, no curso da escuta telefônica deferida para a apuração de delitos punidos 
exclusivamente com reclusão são descobertos outros crimes conexos com 
aqueles,punidos com detenção, não há porque excluí-los da denúncia, diante da 
possibilidade de existirem outras provas hábeis a embasar eventual condenação. 
ROHC nº 13.274/RS. 

Ensina também Renato Brasileiro9: 

 Assim, de acordo com parte da doutrina, no caso de interceptação telefônica 
regularmente autorizada pela autoridade judiciária competente, o encontro 
fortuito de provas em relação a outros delitos (ainda que punidos com pena de 
detenção) praticados pelo mesmo agente vale como legítimo meio probatório, 
desde que haja conexão entre as infrações penais... Nessa linha, o Supremo já 
entendeu que, uma vez realizada a interceptação telefônica de forma 
fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência 
podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, 
desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. 

  

 

 

 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 

9 Legislação Criminal Especial Comentada, do Renato Brasileiro, págs. 158 e 159, 2015, 3º ed. 
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a) O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de 
presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, 
máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária. 

b) O princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual 
compete ao juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes 
dos autos, desde que o faça motivadamente, autoriza ao juiz condenar o réu colaborador, 
a despeito de sua retratação, apenas lastreado nas provas por ele produzidas. 

c) A decisão judicial que, motivada pela existência de outras provas e elementos de 
convicção constantes dos autos, considera desnecessária a realização de determinada 
diligência probatória e julga antecipadamente a lide não ofende a cláusula constitucional 
da plenitude de defesa. 

d) O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e 
por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e 
as garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do 
Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso 
País, os advogados, sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado 
Democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados, praticados pelos membros daquela instituição. 

e) Se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos 
elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova – que não guarde 
qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta 
não mantendo vinculação causal –, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente 
admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta. 

Lei 12.850/13, art. 4º, §10.  As partes podem retratar-se da proposta, caso em que 
as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser 
utilizadas exclusivamente em seu desfavor. 

A alternativa A está correta. 

Obs1: As presunções comuns ou simples ou hominis ou facti, ao revés das 
presunções legais, não são previstas na lei, são fundamentadas nos fatos que comumente 
ocorrem.  

Nesses casos, o juiz não se utiliza de critério previamente estabelecido pela lei, e 
sim, atende aos seus critérios de bom-senso, sua ciência e consciência 

O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de 
presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius 
puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a 
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prova indiciária, definindo-a no art. 239como “a circunstância conhecida e 
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a 
existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato 
di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 
1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, 
Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-
11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).  

A alternativa C está correta. 

AI 752176 RS "A decisão judicial, que, motivada pela existência de outras provas 
e elementos de convicção constantes dos autos, considera desnecessária a 
realização de determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide, 
não ofende a cláusula constitucional da plenitude de defesa. Precedentes 

. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando 
ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. 
Precedentes 

. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir 
questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF, AI 
752176/RS). 

A alternativa D está correta. 

"A tese fixada em repercussão geral foi a seguinte: “O Ministério Público dispõe 
de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, 
investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias 
que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do 
Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva 
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se 
acham investidos, em nosso País, os advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, 
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – 
sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente 
controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Enunciado 14 da 
Súmula Vinculante), praticados pelos membros dessa Instituição.” STF. Plenário. 
RE 593727/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 14/5/2015 (repercussão geral) (Info 785).   

A alternativa E está correta. 

Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, 
legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma 
de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da 
prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais 
dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não 
contaminados pela mácula da ilicitude originária. (STJ, RHC N. 90.376-RJ, 
Informativo 462) 
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Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

a) A exceção da verdade, quando deduzida nos crimes contra a honra que autorizam a sua 
oposição, deve ser admitida, processada e julgada, ordinariamente, pelo juízo competente 
para apreciar a ação penal condenatória. Tratando-se, no entanto, de exceptio veritati 
deduzida contra pessoa que dispõe, ratione muneris, de prerrogativa de foro perante o 
Supremo Tribunal Federal (Constituição Federal, art. 102, I, b e c), a atribuição da Suprema 
Corte restringir-se-á, unicamente, ao julgamento da referida exceção, não assistindo a esse 
Tribunal competência para admiti-la, para processá-la ou, sequer, para instruí-la, razão pela 
qual os atos de dilação probatória pertinentes a esse procedimento incidental deverão ser 
promovidos na instância ordinária competente para apreciar a causa principal (ação penal 
condenatória). 

b) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, 
condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de 
servidor público em razão do exercício de suas funções. 

c) O Ministério Público é parte ilegítima para impetrar habeas corpus que vise ao 
reconhecimento da incompetência absoluta do juiz processante de ação penal. 

d) As restrições de ordem temática que delimitam, materialmente, o âmbito do exercício 
do direito de defesa, estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro, não são inconstitucionais 
nem ofendem a garantia da plenitude de defesa, em face da natureza de que se reveste o 
processo extradicional no direito brasileiro. 

e) A expedição de cartas rogatórias para oitiva de testemunhas residentes no exterior 
condiciona-se à demonstração da imprescindibilidade da diligência e ao pagamento prévio 
das respectivas custas pela parte requerente, ressalvada a possibilidade de concessão de 
assistência judiciária aos economicamente necessitados. 

Comentários 

 A alternativa C está incorreta. 

 O MP é parte legítima para impetrar o Habeas Corpus neste caso. 

HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
AÇÃO QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. O pedido de reconhecimento de 
incompetência absoluta do Juízo processante afeta diretamente a defesa de um 
direito individual indisponível do paciente: o de ser julgado por um juiz 
competente, nos exatos termos do que dispõe o inciso LIII do artigo 5º da 
Constituição Federal. O Ministério Público, órgão de defesa de toda a Ordem 
Jurídica, é parte legítima para impetrar habeas corpus que vise ao 
reconhecimento da incompetência absoluta do juiz processante de ação penal. 
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Ordem parcialmente concedida para que, afastada a preliminar da ilegitimidade, 
o Tribunal Estadual aprecie o mérito como entender de Direito. (STF - HC: 90305 
RN, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 20/03/2007) 

A alternativa A está correta. 

Art. 85 do CPP:  Nos processos por crime contra a honra, em que forem 
querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, 
quando oposta e admitida a exceção da verdade.  

Se o crime contra a honra for praticado contra pessoa com foro por prerrogativa de 
função, o juízo de primeiro grau que irá julgar a ação penal, já que a prerrogativa de função 
é analisada quando a pessoa em questão figura no polo passivo da demanda. 

E, no caso, ele estará no ativo, já que será querelante. 

Todavia, havendo exceção da verdade (possibilidade de o autor do crime de calúnia 
provar a veracidade de suas alegações10), colocará a pessoa com prerrogativa de função no 
polo passivo dessa exceção da verdade. 

Sendo assim, essa exceção deverá ser julgada pelo Tribunal competente (STF, STJ 
etc.). 

 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

I. Se o pedido de arquivamento do inquérito formulado pelo Ministério Público se funda na 
extinção da punibilidade, o juiz há de proferir decisão a respeito, para declará-la ou para 
denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo. 

II. Se o pedido de arquivamento traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por 
entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, o juiz há de decidir a respeito 
e, se acolher o fundamento do pedido, a decisão terá a mesma eficácia de coisa julgada da 
rejeição da denúncia por motivo idêntico, impedindo denúncia posterior com base na 
imputação que se reputou não criminosa. 

III. Se o arquivamento é requerido por falta de base empírica para o oferecimento da 
denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público árbitro exclusivo, o juiz, conforme o art. 
28 do Código de Processo Penal, pode submeter o caso ao chefe da instituição, o 
procurador-geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável. 

 

10 Só existe calúnia se o fato que o autor imputou a alguém for falso. Se o fato criminoso imputado for 
verdadeiro, não há calúnia. 
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IV. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de 
justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

 Todas as assertivas estão corretas, vejamos: 

(...)"1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do 
inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-
lo, e a eficácia do provimento que exarar.  

2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de 
o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que 
o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.  

3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção 
de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa 
de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não 
constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do 
pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia 
por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base 
na imputação que se reputou não criminosa.  

4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, 
no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o 
Ministério Público o árbitro exclusivo. 5. Nessa hipótese, se o arquivamento é 
requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 CPP, 
pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no 
entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.  

6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é 
atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a 
esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos 
rebus sic stantibus , que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da 
denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524)." STF - Inq: 3609 GO, Relator: Min. 
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/08/2014,  Data de Publicação: DJe-165 
DIVULG 26/08/2014 PUBLIC 27/08/2014) 

 

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 
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a) De acordo com o Código de Processo Penal, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento 
das partes, proferir decisão fundamentada determinando que, em caráter excepcional, o 
interrogatório do réu preso seja feito por sistema de videoconferência ou por outro recurso 
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que tal medida seja 
necessária para atender a uma das finalidades especificamente previstas no referido 
diploma legal. 

b) Na audiência criminal, as perguntas às testemunhas são feitas diretamente pela acusação 
e pela defesa e, por força do princípio acusatório, o juiz não pode complementar a 
inquirição. 

c) Em nosso sistema processual penal, que segue o sistema acusatório puro, não pode o 
juiz determinar de ofício a produção de quaisquer provas. 

d) Prevalece no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o entendimento 
de que o princípio da indivisibilidade da ação penal também se aplica às ações penais 
públicas. 

e) Da decisão do juiz singular que julgar procedente a exceção de suspeição, cabe recurso 
em sentido estrito; da sentença que pronunciar o réu, cabe apelação. 

Comentários 

A alternativa A está correta.  

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do 
processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, 
constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a 
requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema 
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e 
imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma 
das seguintes finalidades:                      (Redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009) 

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o 
preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir 
durante o deslocamento; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja 
relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou 
outra circunstância pessoal; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que 
não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos 
do art. 217 deste Código; (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009) 

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.                   (Incluído pela 
Lei nº 11.900, de 2009) 

A alternativa B está incorreta.  
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Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, 
não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação 
com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. 
Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar 
a inquirição. 

A alternativa C está incorreta.  

Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado 
ao juiz de ofício: 

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; 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização 
de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

A alternativa D está incorreta.  

STF: O princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública. Daí a 
possibilidade de aditamento da denúncia quando, a partir de novas diligências, 
sobrevierem provas suficientes para novas acusações (HC 96700 PE. 
17/03/2009. Min. EROS GRAU).   

STJ: Não vigora o princípio da indivisibilidade na ação penal pública. O Parquet é 
livre para formar sua convicção incluindo na increpação as pessoas que entenda 
terem praticados ilícitos penais, ou seja, mediante a constatação de indícios de 
autoria e materialidade, não se podendo falar em arquivamento implícito em 
relação a quem não foi denunciado (RHC 34233 SP 2012/0230823-5).  

A alternativa E está incorreta.  

Art. 581.  Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; 

 

Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) Caso os depoimentos colhidos em audiência sejam registrados por meio audiovisual, a 
respectiva transcrição deverá ser disponibilizada às partes, no prazo de cinco dias. 

b) O trânsito em julgado da sentença homologatória da transação penal impede o 
Ministério Público de dar continuidade à persecutio criminis, ainda que o autor do fato haja 
descumprido as cláusulas do referido documento. 

c) O processo e o julgamento do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores 
dependem do prévio processo e julgamento das respectivas infrações penais antecedentes. 

d) Da decisão do juiz singular que não receber a apelação, por considerá-la intempestiva, 
cabe a interposição de carta testemunhável. 
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e) Ao juiz federal com jurisdição sobre o local da apreensão da droga remetida do exterior 
pela via postal compete processar e julgar o crime de tráfico transnacional de substâncias 
entorpecentes. 

Comentários 

A alternativa E está correta. 

Súmula 528, STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga 
remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico 
internacional. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 405, § 2º, do CPP: No caso de registro por meio audiovisual, será 
encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. 

A alternativa B está incorreta. 

S.V. 35, STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 
9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-
se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da 
persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito 
policial. 

 A alternativa C está incorreta. O crime de lavagem e ocultação de bens é autônomo. 
art. 2º, II, da Lei 9.613/98:  

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: II 
- independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda 
que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes 
previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. 

A alternativa D está incorreta. 

O recurso adequado é o RESE.  

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta. 

Obs.: "A apelação é denegada quando verificada a ausência dos pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal" (Renato Brasileiro, Manual de Processo 
Penal, 2015). 

 

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na decretação de medidas 
investigatórias – como busca e apreensão, interceptação telefônica e quebra dos sigilos 



 

68 

 

bancário e fiscal – para apurar crimes autônomos, conexos ao crime material contra a ordem 
tributária, quando o crédito tributário ainda pende de lançamento definitivo. 

b) Na sentença, o juiz poderá dar ao fato que constitui objeto da denúncia capitulação legal 
diversa daquela dada pela acusação, desde que isso não acarrete a aplicação de pena mais 
grave em relação à que decorreria da capitulação legal original. 

c) Ressalvados os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Penal e na 
legislação esparsa, o procedimento comum ordinário será observado quando se tratar de 
crime cuja pena privativa da liberdade máxima cominada seja igual ou superior a três anos. 

d) É válida a interceptação telefônica realizada sem autorização judicial quando um dos 
interlocutores consente em que ela seja tratada como escuta telefônica, como tal 
considerada a captação de conversa feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas 
um dos interlocutores. 

e) Quando o processo judicial tramitar em meio eletrônico, a petição eletrônica enviada 
para atender a determinado prazo processual será considerada intempestiva se tiver sido 
transmitida após o horário de encerramento do expediente normal da unidade judiciária 
competente, no último dia do referido prazo. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS. DELITOS CONEXOS A CRIMES CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DEFINITIVO. Não há 
nulidade na decretação de medidas investigatórias para apurar crimes autônomos 
conexos ao crime de sonegação fiscal quando o crédito tributário ainda pende de 
lançamento definitivo. Conforme a jurisprudência do STF, à qual esta Corte vem 
aderindo, não há justa causa para a persecução penal do crime de sonegação fiscal 
antes do lançamento do crédito tributário, sendo este condição objetiva de 
punibilidade. No caso, foram decretadas medidas investigatórias (interceptação 
telefônica, busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e fiscal) antes do 
lançamento do crédito tributário. Porém, buscava-se apurar não apenas crimes 
contra a ordem tributária, mas também os de formação de quadrilha e falsidade 
ideológica. Portanto, não há ilegalidade na autorização das medidas 
investigatórias, visto que foram decretadas para apurar outros crimes nos 
quais não há necessidade de instauração de processo administrativo-tributário. 
Nesse caso, incumbe ao juízo criminal investigar o esquema criminoso, cabendo à 
autoridade administrativo-fiscal averiguar o montante de tributo que não foi pago. 
Assim, a Turma entendeu que não são nulas as medidas decretadas, pois 
atenderam os pressupostos e fundamentos de cautelaridade, sobretudo porque, 
quando do oferecimento da denúncia, os créditos tributários já tinham sido 
definitivamente lançados. Precedentes do STF: HC 81.611-DF, DJ 13/5/2005, e do 
STJ: RHC 24.049-SP, DJe 7/2/2011. HC 148.829-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 
em 21/8/2012. 
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A alternativa B está incorreta. 

Art. 383, CPP. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 
queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, 
tenha de aplicar pena mais grave.  

A alternativa C está incorreta.  

Artigo 394, II do CPP: "ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção 
máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de 
liberdade".  

A alternativa D está incorreta. 

Márcio Cavalcante diz11: 

É comum que as pessoas confundam os conceitos de interceptação telefônica com 
escuta telefônica e gravação telefônica. Veja as diferenças entre cada um deles: 

 

INTERCEPTAÇÃO telefônica ESCUTA telefônica GRAVAÇÃO telefônica 

Ocorre quando um terceiro 
capta o diálogo telefônico 
travado entre duas pessoas, sem 
que nenhum dos interlocutores 
saiba. 

Ocorre quando um terceiro 
capta o diálogo telefônico 
travado entre duas pessoas, 
sendo que um dos interlocutores 
sabe que está sendo realizada a 
escuta. 

Ocorre quando o diálogo 
telefônico travado entre duas 
pessoas é gravado por um dos 
próprios interlocutores, sem o 
consentimento ou a ciência do 
outro. 

Também é chamada de gravação 
clandestina (obs: a palavra 
“clandestina” está empregada 
não na acepção de “ilícito”, mas 
sim no sentido de “feito às 
ocultas”). 

Ex: polícia, com autorização 
judicial, grampeia os telefones 
dos membros de uma quadrilha 
e grava os diálogos mantidos 
entre eles. 

Ex: polícia grava a conversa 
telefônica que o pai mantém 
com o sequestrador de seu filho. 

Ex: mulher grava a conversa 
telefônica no qual o ex-marido 
ameaça matá-la. 
 

Para que a interceptação seja 
válida é indispensável a 
autorização judicial 
(entendimento pacífico). 

Para que seja realizada 
é indispensável a autorização 
judicial (posição majoritária). 

A gravação telefônica é válida 
mesmo que tenha sido realizada 
SEM autorização judicial. 

A única exceção em que haveria 
ilicitude se dá no caso em que a 
conversa era amparada por sigilo 

 

11 https://www.dizerodireito.com.br/2014/09/validade-da-gravacao-realizada-pela-mae.html 

https://www.dizerodireito.com.br/2014/09/validade-da-gravacao-realizada-pela-mae.html
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(ex: advogados e clientes, padres 
e fiéis). 

Vejam que, mesmo no caso de escuta telefônica, o STF entende haver necessidade 
de autorização judicial. 

 
Q8. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o instituto da transação penal: 

I. Permite a dispensa da persecução penal em crimes de menor potencial ofensivo, desde 
que o suspeito da prática do delito concorde em se submeter, sem qualquer resistência, ao 
cumprimento de pena restritiva de direito ou multa que lhe tenha sido oferecida pelo 
representante do Ministério Público, em audiência. No caso, a lei relativizou, de um lado, o 
princípio da obrigatoriedade da instauração da persecução penal em crimes de ação penal 
pública de menor ofensividade e, de outro, autorizou o investigado a dispor das garantias 
processuais penais que o ordenamento lhe confere, mitigando o próprio princípio da 
culpabilidade. 

II. As consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal, dentre as 
quais a do confisco de instrumentos do crime (art. 91, II, a) e de seu produto ou de bens 
adquiridos com o seu proveito (art. 91, II, b), só podem ocorrer como efeito acessório, 
reflexo ou indireto de uma condenação penal, logo, não são passíveis de aplicação pelo 
juiz no caso de transação penal. 

III. O juiz, em caso de descumprimento dos termos do acordo, pode substituir a medida 
restritiva de direito consensualmente fixada por pena privativa de liberdade 
compulsoriamente aplicada, desde que fundamente sua opção. 

IV. As consequências geradas pela transação penal são apenas as definidas no instrumento 
do acordo. Além delas, o único efeito acessório gerado pela homologação do ato é o de 
impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. Os demais efeitos penais 
e civis decorrentes das condenações penais não são constituídos. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

 A assertiva I está incorreta. A parte inicial da assertiva está correta. 
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Todavia, a parte final peca em dizer que há mitigação do princípio da 
culpabilidade. Isso porque, ao aceitar a transação penal, o infrator não reconhece a sua 
culpa. Apenas opta por não enfrentar um processo criminal, para não correr o risco de ser 
condenado ao final. 

Vejam de onde foi tirado o trecho da questão. 

Transação penal e efeitos próprios de sentença penal condenatória – 2 

Por considerar violadas as garantias constitucionais dos artigos 5º, XXII, LIV, LV e 
LVII, o Ministro Teori Zavascki (relator) deu provimento ao recurso. Destacou que 
a Lei 9.099/1995 introduziu no sistema penal brasileiro o instituto da transação 
penal, que permite a dispensa da persecução penal pelo magistrado em crimes 
de menor potencial ofensivo, desde que o suspeito da prática do delito concorde 
em se submeter, sem qualquer resistência, ao cumprimento de uma pena restritiva 
de direito ou multa que lhe tenha sido oferecida por representante do Ministério 
Público em audiência (art. 76). Assim, a lei relativizara, de um lado, o princípio da 
obrigatoriedade da instauração da persecução penal em crimes de ação penal 
pública de menor ofensividade, e, de outro, autorizara o investigado a dispor das 
garantias processuais penais que o ordenamento lhe confere. O relator aduziu que 
as consequências geradas pela transação penal seriam apenas as definidas no 
instrumento do acordo. Além delas, enfatizou que o único efeito acessório gerado 
pela homologação do ato estaria previsto no § 4º do art. 76 da Lei 9.099/1995 (“... 
registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco 
anos”). Observou que os demais efeitos penais e civis decorrentes das 
condenações penais não seriam constituídos (art. 76, § 6º). Asseverou, ainda, que 
a sanção imposta com o acolhimento da transação não decorreria de qualquer 
juízo estatal a respeito da culpabilidade do investigado. Tendo isso em conta, 
reputou que se trataria de um ato judicial homologatório. Salientou, também, que 
o juiz, em caso de descumprimento dos termos do acordo, não poderia substituir 
a medida restritiva de direito consensualmente fixada por uma pena privativa de 
liberdade compulsoriamente aplicada. RE 795567/PR, rel. Min. Teori Zavascki, 
29.5.2014. (info 748). 

A assertiva II está correta. 

TEMA 187 Direito Penal; Transação Penal  

As consequências jurídicas extrapenais, previstas no art. 91 do CP, são 
decorrentes de sentença penal condenatória. Isso não ocorre, portanto, quando 
há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem 
qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências 
geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo 
consensual no respectivo instrumento de acordo. Discutia-se a possibilidade de 
imposição de efeitos extrapenais acessórios de sentença penal condenatória à 
transação penal prevista na Lei 9.099/1995.  

(...) Por sua vez, as consequências geradas pela transação penal são apenas as 
definidas no instrumento do acordo. Além delas, o único efeito acessório gerado 
pela homologação do ato encontra-se previsto no § 4º do art. 76 da Lei 
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9.099/1995 [§ 4º (...)registrada apenas para impedir novamente o mesmo 
benefício no prazo de cinco anos]. Os demais efeitos penais e civis decorrentes 
das condenações penais não são constituídos (art. 76, § 6º).  

Ademais, a Corte asseverou que as consequências jurídicas extrapenais previstas 
no art. 91 do CP, dentre as quais a do confisco de instrumentos do crime (art. 91, 
II, a) e de seu produto ou de bens adquiridos com o seu proveito (art. 91, II, b), só 
podem ocorrer como efeito acessório, reflexo ou indireto de uma condena- ção 
penal. Apesar de não possuírem natureza penal propriamente dita, as medidas 
acessórias previstas no art. 91 do CP, embora incidam ex lege, exigem juízo prévio 
a respeito da culpa do investigado, sob pena de transgressão ao devido processo 
legal. RE 795567/PR, rel. Min. Teori Zavascki, 29.5.2014. (info 748). 

A assertiva III está incorreta. 

O juiz não pode substituir a pena restritiva de direito por pena privativa de liberdade. 
Os autos devem retornar ao MP, para oferecimento de denúncia. 

Além disso, o juiz, em caso de descumprimento dos termos do acordo, NÃO pode 
substituir a medida restritiva de direito consensualmente fixada por pena privativa 
de liberdade compulsoriamente aplicada. RE 795567/PR, rel. Min. Teori Zavascki, 
29.5.2014. (info 748). 

A assertiva IV está correta. 

As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas 
estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo. Discutia-
se a possibilidade de imposição de efeitos extrapenais acessórios de sentença 
penal condenatória à transação penal prevista na Lei 9.099/1995.  

(...) Por sua vez, as consequências geradas pela transação penal são apenas as 
definidas no instrumento do acordo. Além delas, o único efeito acessório gerado 
pela homologação do ato encontra-se previsto no § 4º do art. 76 da Lei 
9.099/1995 [§ 4º (...)registrada apenas para impedir novamente o mesmo 
benefício no prazo de cinco anos]. Os demais efeitos penais e civis decorrentes 
das condenações penais não são constituídos (art. 76, § 6º). RE 795567/PR, rel. 
Min. Teori Zavascki, 29.5.2014. (info 748). 

DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

No que concerne às relações de consumo: 

a) À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adota-se a teoria finalista ou 
subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em eventual 
relação de consumo, devendo, portanto, ser destinatária final econômica do bem ou serviço 
adquirido. 
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b) Prescreve em 3 (três) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 
produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano 
e de sua autoria. 

c) Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou a 
periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado 
constitui somente infração administrativa, punida com pena de multa. 

d) As regras da legislação consumerista não se aplicam quando constatada a má prestação 
de um serviço público concedido, uma vez que o referido diploma se aplica apenas às 
relações de âmbito privado. 

e) Aos consumidores que realizam compras no estabelecimento por meio de catálogo da 
loja, não é garantido o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias. 

Comentários 

A alternativa A está correta.  

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. 
MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR 
EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a 
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante 
aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, 
considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem 
ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. (...) (STJ. REsp. 1195542 RJ. Órgão 
Julgador – T3 – Terceira Turma. Rel. Min. NANCY ANDRIGY. Julgamento 
13/11/2012). 

A alternativa B está incorreta. 

CDC, Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua 
autoria. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a 
nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua 
colocação no mercado: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

A alternativa E está incorreta. Ao se comprar por catálogo, mesmo dentro da loja, o 
consumidor não teve o acesso prévio ao bem, da mesma maneira que não teria o acesso 
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ao bem se comprasse pelo mesmo catálogo fora da loja, de forma que, como o CDC busca 
proteger o consumidor, ele deverá ter o prazo de arrependimento de 7 (sete) dias. 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de 
sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Sobre os princípios e as normas que regem a atividade econômica no Estado brasileiro: 

a) A livre-iniciativa, erigida a condição de fundamento da República Federativa do Brasil, 
permite que qualquer pessoa exerça livremente qualquer atividade econômica, 
dependendo, em qualquer hipótese, de prévia autorização de órgãos públicos. 

b) Tendo em vista o elevado potencial para geração de emprego e de renda para o país, a 
Constituição Federal conferiu tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras, independentemente do local em que tenham sua sede 
e sua administração. 

c) Consoante o texto constitucional, a ordem econômica se edificará sob o fundamento da 
livre-iniciativa, de cunho predominantemente capitalista, conferindo a todos o direito de se 
lançar ao mercado de produção e bens, por sua conta e risco, não competindo ao Estado 
brasileiro a regularização e a normalização das atividades econômicas. 

d) De acordo com o Supremo Tribunal Federal, implica violação ao princípio da livre-
concorrência a atuação em regime de privilégio da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos na prestação dos serviços que lhe incumbem. 

e) Não obstante constituam monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo 
e gás natural, é lícita a contratação de empresas privadas para a realização dessas 
atividades. 

Comentários   

A alternativa E está correta. 

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. 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais 
a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 
autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou 
empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração 
no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas 
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. 
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A alternativa A está incorreta. 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei. 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas 
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei. 

 

LC 123, 2006 Art. 3°, § 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico 
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o 
art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 
com sede no exterior; 

A alternativa C está incorreta. 

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

A alternativa D está incorreta. 

1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna possível o envio de 
correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e 
determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. 
Serviço postal é serviço público. 2. A atividade econômica em sentido amplo é 
gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica 
em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, 
empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos 
serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e 
privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem 
jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. 3. A Constituição do Brasil confere à 
União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo 
nacional [artigo 20, inciso X]. 4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração 
Indireta da União, criada pelo decreto lei n. 509, de 10 de março de 1.969. 5. É 
imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos 
serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a 
exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo 
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Estado. 6. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de 
exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de 
privilégio, o privilégio postal. 7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são 
prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida 
sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade. 8. Argüição de 
descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O 
Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo42 da Lei n. 6.538 
para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse 
ato normativo. (ADPF 46, Relator (a): Min. Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: 
Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2009, DJe-035 DIVULG 25-02-
2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-01 PP-00020). 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Acerca dos institutos de Direito Econômico e Concorrencial: 

a) A Lei nº 12.529/2011 (Lei Antitruste) aplica-se quando os atos de concentração 
econômica realizados no exterior produzam ou possam produzir efeitos significativos no 
mercado interno brasileiro. 

b) Admite-se a possibilidade de restrições ao comércio internacional com o fito de proteger 
o comércio doméstico somente quando consumado o prejuízo frente às importações, por 
meio de medidas de salvaguarda. 

c) A dominação de mercado relevante de bens ou serviços constitui infração contra ordem 
econômica apenas quando comprovada a culpa do agente ativo. 

d) As empresas públicas prestadoras de serviços públicos que atuam diretamente na 
atividade econômica não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor 
privado, haja vista a manifesta afronta ao princípio da livre-concorrência. 

e) A prática de truste consiste na associação entre empresas do mesmo ramo de produção 
com objetivo de dominar o mercado e disciplinar a concorrência, implicando prejuízo da 
economia por impedir o acesso do consumidor à livre-concorrência. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

L. 12529/11, Art. 2º. Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de 
que seja signatário o Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte no território 
nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos. 

A alternativa B está incorreta.  

DEC 1488/95, Art. 1º. Poderão ser aplicadas medidas de salvaguarda a um 
produto se de uma investigação resultar a constatação, de acordo com as 
disposições previstas neste regulamento, de que as importações desse produto 
aumentaram em tais quantidades e, em termos absolutos ou em relação à 
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produção nacional, e em tais condições que causem ou ameacem causar prejuízo 
grave à indústria doméstica de bens similares ou diretamente concorrentes. 

A alternativa C está incorreta. 

L. 12529/11, Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, 
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que 
tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 
alcançados: II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

A alternativa D está incorreta. O princípio em questão é o da isonomia, e não o da 
livre-concorrência. 

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. § 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista 
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.  

A alternativa E está incorreta. A alternativa inverteu os conceitos de cartel e truste. 
O cartel consiste na associação entre empresas do mesmo ramo de produção com objetivo 
de dominar o mercado e disciplinar a concorrência. As partes entram em acordo sobre o 
preço, que é uniformizado geralmente em nível alto, e quotas de produção são fixadas para 
as empresas membro. Nesse sentido, os cartéis prejudicam a economia por impedir o 
acesso do consumidor à livre-concorrência e beneficiar empresas não-rentáveis.  

Já o truste é a reunião de empresas que perdem seu poder individual e o submetem 
ao controle de um conselho de trustes. Surge uma nova empresa com poder maior de 
influência sobre o mercado. Geralmente tais organizações formam monopólios.  

DIREITO CIVIL 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Levando em conta a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 
4.657/1942, com a redação da Lei nº 12.376/2010): 

a) A lei do país em que nasceu a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, do nome, da capacidade e dos direitos de família. 

b) Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos 
impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. 

c) O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou 
consulares do país de ambos os nubentes. 

d) Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei 
do primeiro domicílio conjugal. 
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e) O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os 
nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta.  

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. 

A alternativa B está correta. 

Art. 7º, § 1º, LINDB: Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei 
brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. 

A alternativa C está correta. 

LINDB, Art. 7º, § 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante 
autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. 

A alternativa D está correta. 

LINDB, Art. 7º, § 3º Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de 
invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. 

A alternativa E está correta. 

LINDB, Art. 7º, §4º O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do 
país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro 
domicílio conjugal. 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O erro acidental não acarreta a anulação do negócio jurídico. 

b) A coação por terceiro somente anula o negócio jurídico se dela tiver ou devesse ter 
conhecimento a parte a quem aproveite. 

c) Não se decreta a anulação do negócio lesivo se as partes concordarem com o reequilíbrio 
contratual. 

d) O dolo acidental só obriga à satisfação de perdas e danos; o dolo é acidental quando, a 
seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. 

e) É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se ele for 
material e formalmente válido. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta.  
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Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, 
se válido for na substância e na forma 

A alternativa A está correta. 

Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração 
de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, 
se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. 

A alternativa B está correta. 

Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse 
ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá 
solidariamente com aquele por perdas e danos 

A alternativa C está correta. 

Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de 
terceiro. 

A alternativa D está correta. 

Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental 
quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Acerca da usucapião de bens imóveis: 

a) O prazo da usucapião extraordinária é de 10 anos, podendo ser reduzido para 5 anos se 
o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras 
ou serviços de caráter produtivo. 

b) O prazo da usucapião especial por abandono do lar, também conhecida como conjugal, 
é de 2 anos. 

c) O prazo da usucapião pro labore, também conhecida como especial rural, é de 5 anos. 

d) O prazo da usucapião documental, também conhecida como tabular, é de 5 anos. 

e) O prazo da usucapião especial coletiva de bem imóvel, previsto no Estatuto das Cidades, 
é de 5 anos. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta.  

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 
boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá 
de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
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Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o 
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 
obras ou serviços de caráter produtivo. 

A alternativa B está correta. 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge 
ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§ 1 o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais 
de uma vez. 

§ 2 o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

A alternativa C está correta. 

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural 
não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de 
sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

A alternativa D está correta. 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel 
houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do 
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social 
e econômico. 

A usucapião tabular nada mais é do que a usucapião ordinária (com justo título e 
boa-fé) com prazo reduzido (5 anos), exigindo-se, para sua configuração (afora os requisitos 
próprios à usucapião ordinária), tenha havido aquisição onerosa com base no registro 
constante do Cartório de Registro de Imóveis, ao depois cancelada, e contanto que os 
possuidores tenham fixado moradia no imóvel ou realizado investimentos de interesse 
social e econômico. 

A alternativa E está correta. 

Lei n. 10.257/01, Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta 
metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível 
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem 
usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de 
outro imóvel urbano ou rural. 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 
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Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá 
eficácia, e ele não se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário 
dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto 
do mandato, obedecidas as formalidades legais. 

b) O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, 
em seu próprio nome, à conta do comitente. Nessa espécie contratual, o comissário fica 
diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham 
ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a 
qualquer das partes. 

c) Se uma prestação não for divisível e houver dois ou mais devedores, cada um será 
obrigado pela dívida toda. O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do credor 
em relação aos outros coobrigados. 

d) Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de 
advogado. 

e) O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às suas 
bagagens, salvo motivo de força maior e expressa cláusula de não indenizar. 

Comentários 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas 
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer 
cláusula excludente da responsabilidade. 

Sum 161 STF. Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. 

A alternativa A está correta. 

Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua 
revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, 
ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si 
os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. 

A alternativa B está correta. 

Art. 693. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens 
pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente.  

Art. 694. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem 
contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, 
salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. 

A alternativa C está correta. 
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Art. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada 
um será obrigado pela dívida toda. 

Parágrafo único. O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do credor 
em relação aos outros coobrigados. 

A alternativa D está correta. 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, 
mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 
estabelecidos, e honorários de advogado. 

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) A proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, 
da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso, salvo, entre outras hipóteses, se, 
feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. 

b) Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este 
não o executar, inclusive na hipótese de o terceiro ser cônjuge do promitente, dependendo 
da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a 
indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. 

c) A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de prévia 
notificação à outra parte, a qual pode se dar via instrumento particular. 

d) Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o 
preço esteja integralmente pago. É o que se chama de contrato de leasing. 

e) Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente 
contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos 
–, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, praticada nas 
operações da mesma espécie, mesmo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar 
dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. 

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: I - se, feita sem prazo a pessoa 
presente, não foi imediatamente aceita.  

A alternativa B está incorreta. 

Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e 
danos, quando este o não executar. 

Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do 
promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo 
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regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus 
bens. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende 
de interpelação judicial. 

 A alternativa D está incorreta. Não é leasing, mas venda com reserva de domínio. 

Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a 
propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.  

Leasing é uma locação com opção de compra, com o pagamento do VRG (Valor 
Residual Garantido). 

A alternativa E está incorreta. 

Súmula 530, STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa 
de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de 
juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada 
pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada 
for mais vantajosa para o devedor. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 13/05/2015, DJe 
18/05/2015. 

Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 
bancárias. 

b) No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente 
responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. 

c) Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de 
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. 

d) A apresentação antecipada de cheque pré-datado não caracteriza dano moral, visto 
consistir o cheque em ordem de pagamento à vista. 

e) As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de 
administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. 

Comentários 
  

A alternativa D está incorreta. 

Súmula 370, STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque 
pré-datado  

A alternativa A está correta.  
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Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 
terceiros no âmbito de operações bancárias.  

A alternativa B está correta.  

Súmula 145, STJ: No transporte desinteressado, de simples cortesia, o 
transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado 
quando incorrer em dolo ou culpa grave. 

A alternativa C está correta.  

Súmula 403, STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação 
não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. 

A alternativa E está correta.  

Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer 
a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez 
por cento. 

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. O simples atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro importa desfazimento 
automático do contrato, dispensada a prévia constituição do contratante em mora, 
contanto que previsto no instrumento contratual. 

II. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o 
registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, 
representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca 
do condomínio acerca do negócio. 

III. A ocorrência do suicídio antes do prazo bienal previsto na lei civil não exime, por si só, 
a seguradora do dever de indenizar, sendo imprescindível a comprovação da premeditação 
por parte do segurado, ônus que recai sobre a seguradora. 

IV. O contrato de compra e venda, uma vez firmado em observância aos pressupostos de 
existência e aos requisitos de validade do negócio jurídico, implica transferência imediata 
da propriedade da coisa que tem por objeto. 

a) Estão incorretas apenas as assertivas I e III. 

b) Estão incorretas apenas as assertivas I e IV. 

c) Estão incorretas apenas as assertivas II e IV. 

d) Estão incorretas apenas as assertivas I, III e IV. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 
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A alternativa D está correta. 

O item I está incorreto. 

O contrato de seguro não se rescinde automaticamente, sendo necessária prévia 
notificação. Não atinge essa finalidade, mera advertência inserida no boleto de 
pagamento, sendo imprescindível a notificação após o inadimplemento. É devida 
a indenização decorrente de sinistro, mesmo no caso do segurado estar em atraso 
com a prestação do prêmio, pois cabe apenas o pagamento de encargos 
decorrentes da mora e não a resolução contratual pelo inadimplemento do 
segurado. [...]" (REsp 1341380/SP, Rel. Luis Felipe Salomão, d.j. 08/05/2015) 

O item II está correto. 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA EM AÇÃO DE 
COBRANÇA DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C 
DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 886. 

A respeito da legitimidade passiva em ação de cobrança de dívidas condominiais, 
firmaram-se as seguintes teses: a) o que define a responsabilidade pelo 
pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de 
compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela 
imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do 
condomínio acerca da transação; b) havendo compromisso de compra e venda 
não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode 
recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, 
dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; e c) se ficar comprovado 
(i) que o promissário comprador se imitira na posse e (ii) o condomínio teve ciência 
inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor 
para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi 
exercida pelo promissário comprador. De início, cumpre esclarecer que as 
despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de 
responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade 
imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a 
posse, o gozo ou a fruição, desde que este tenha estabelecido relação jurídica 
direta com o condomínio. Portanto, a responsabilidade pelas despesas de 
condomínio, ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto 
sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender 
das circunstâncias do caso concreto (EREsp 138.389-MG, Segunda Seção, DJ 
13/9/1999), sem prejuízo, todavia, de eventual ação de regresso. Importante 
esclarecer, nesse ponto, que o polo passivo da ação que objetiva o adimplemento 
de despesas de condomínio não ficará à disposição do autor da demanda. Na 
verdade, será imprescindível aferir com quem, de fato, foi estabelecida a relação 
jurídica material. Frise-se, ademais, que não há nenhuma relevância, para o efeito 
de definir a responsabilidade pelas despesas condominiais, se o contrato de 
promessa de compra e venda foi ou não registrado, pois, conforme assinalado, 
não é aquele que figura no registro como proprietário que, necessariamente, 
responderá por tais encargos. Assim, ficando demonstrado que (i) o promissário 
comprador se imitira na posse do bem e (ii) o condomínio tivera ciência inequívoca 
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da transação, deve-se afastar a legitimidade passiva do promitente vendedor para 
responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi 
exercida pelo promissário comprador (REsp 1.297.239-RJ, Terceira Turma, DJe 
29/4/2014; e AgRg no AREsp 526.651-SP, Quarta Turma, DJe 11/11/2014). Por 
fim, ressalte-se que o CC, em seu art. 1.345, regulou, de forma expressa, a questão 
ora analisada, ao dispor que "o adquirente de unidade responde pelos débitos do 
alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". REsp 
1.345.331-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 
8/4/2015, DJe 20/4/2015. 

O item III foi considerado correto, pois se baseia em duas súmulas que foram 
editadas sob a égide do Código Civil de 1916. 

Súmula 61, STJ: O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. 

Súmula 105, STF: Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no 
período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. 

Contudo, atualmente, os tribunais superiores entendem de forma diversa. Tanto é 
que a súmula 61, STJ foi cancelada e a súmula 105, STF foi superada. 

Agora, vige a súmula 610, STJ. 

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. 

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. 

Por isso, a Banca mudou o gabarito e passou a considerar o item III incorreto. 

Vejam a explicação da Banca Examinadora para a questão. 

"É o relatório. 

Desde logo, aponto, que a alegação procede dos 173 recursos que defendem que 
estão incorretas as assertivas I, III e IV - logo correta a alternativa "D".  De outro 
lado, maior sorte não socorre aos 04 recursos que objetivam  impugnar a assertiva 
II e, por sua vez, não merece conhecimento os 06 recursos que descuraram em 
apontar o que pretenderiam contrariamente à própria alternativa "B". 
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É que a posição jurisprudencial sobre o seguro em caso de suicídio no biênio 
posterior à contratação variou desde o julgamento do REsp nº 1.334.005 (STJ, 2ª 
Seção, julg. 08/04/2015). Até então, entendia-se que a seguradora se eximiria de 
pagar a indenização desde que provasse a premeditação do suicídio.  

Naquele Especial o e.STJ assentou que o pagamento da indenização continua 
indevido, independente da premeditação, mas é devida, entanto, a restituição da 
reserva técnica já formada (assim também nos AgRg no AgRg no AI nº 1320.229, 
julg. 01/09/2015; AgRg no AgRg no AREsp nº 639.939 julg. 01/09/2015; Resp nº 
1.242.744 julg. 17/03/2016 entre outros).  

Note-se que o STJ não afirmou ser devida a indenização, mas apenas a restituição 
do montante da reserva técnica já formada. Mas, de qualquer maneira, o e.STJ 
afastou o critério subjetivo da premeditação. Assim, a assertiva III também está 
incorreta. A alternativa "D", então, deveria ter sido assinalada. Portanto, sob este 
aspecto, deve ser corrigido o gabarito provisório para que conste como correta a 
resposta “alternativa D”." 

O item IV está incorreto. 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. 

Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, 
desde que as partes acordarem no objeto e no preço. 

Aqui, o ordenamento pátrio filiou-se ao sistema alemão, e não ao francês. 

No sistema francês, atribui-se ao próprio contrato a natureza real - isto é, o próprio 
negócio transfere o domínio. 

No sistema alemão (e brasileiro), confere-se à avença natureza meramente 
obrigacional (pessoal), que depende de tradição, se bens móveis (art. 1.267), ou registro, 
se imóveis (1.227). 

 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016  

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Com base no disposto na Lei nº 9.307/96 e suas alterações posteriores, é possível afirmar 
que: 
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I – Do compromisso arbitral deverá constar, obrigatoriamente, o nome, profissão, estado 
civil e domicílio das partes; o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se 
for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; 
a matéria que será objeto da arbitragem; o local, ou locais, onde se desenvolverá a 
arbitragem e onde será proferida a sentença arbitral. 

II – Extingue-se o compromisso arbitral escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar 
a nomeação, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, aceitar substituto. 

III – São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: o relatório, que conterá os nomes das 
partes e um resumo do litígio; os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as 
questões de fato e de direito, mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por 
equidade; o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem 
submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; a data 
e o lugar em que foi proferida. 

IV – Para que haja a homologação da sentença arbitral estrangeira, deverá haver 
requerimento da parte interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei 
processual, conforme o art. 282 do Código de Processo Civil, sendo dispensável a 
apresentação do original da sentença arbitral, desde que substituído por cópia 
devidamente certificada, autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada de 
tradução oficial e sendo dispensável a apresentação do original da convenção de 
arbitragem, desde que substituído por cópia devidamente certificada, acompanhada de 
tradução oficial. 

Estão corretas: 

a) I, III e IV. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

O item I está incorreto. Não consta obrigatoriamente do compromisso arbitral “o 
local onde se desenvolverá a arbitragem”. 

Lei 9.307/96, Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: I - o 
nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; II - o nome, profissão e 
domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade 
à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; III - a matéria que será objeto 
da arbitragem; e IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: I - local, ou locais, onde se 
desenvolverá a arbitragem. 
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O item II está incorreto. A alternativa considera que a regra, diante da escusa do 
árbitro, é a extinção e não a substituição. 

Contudo, do art. 12, percebe-se que a regra, diante da escusa do árbitro, é a 
substituição. Apenas em caso de declaração expressa de não aceitação de substituição que 
o compromisso será extinto. 

Lei 9.307/96, Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: I - escusando-se 
qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham 
declarado, expressamente, não aceitar substituto. 

O item III está correto. 

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de 
direito, mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem 
submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; 
e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os 
árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns 
dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

O item IV está correto. 

Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 
interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, 
conforme o art. 282 do Código de Processo Civil (=art. 319, NCPC), e ser instruída, 
necessariamente, com: 

I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, 
autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 

II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, 
acompanhada de tradução oficial. 

 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016  

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Considerando as regras do 
Código de Processo Civil de 2015:  

I. As condições da ação não estão previstas no Código, o que impede o indeferimento da 
petição inicial por ilegitimidade para a causa ou falta de interesse processual.  

II. Quando, além do autor, todos os réus manifestarem desinteresse na realização da 
audiência de conciliação, o prazo de contestação tem início, para todos os litisconsortes 
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passivos, com o despacho judicial que acolhe as manifestações de desinteresse na 
realização da audiência de conciliação.  

III. O juiz pode, independentemente de citação, julgar improcedente o pedido que 
contrariar súmula, desde que seja vinculante. Se o pedido contrariar enunciado de súmula 
não vinculante ou julgado em recurso repetitivo, deve ordenar a citação, estando em 
condições a petição inicial, para só depois decidir a questão, em atenção ao princípio do 
contraditório.  

IV. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa em relação aos honorários de 
sucumbência, eles não poderão ser cobrados nem em execução, nem em ação própria.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.  

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III.  

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.  

d) Estão corretas todas as assertivas.  

e) Nenhuma assertiva está correta.   

Comentários 

A alternativa E está correta. 

O item I está incorreto. A doutrina tem entendido que elas ainda se fazem presentes. 
Apenas houve a supressão da possibilidade jurídica do pedido. 

Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de 
legitimidade ou de interesse processual. 

O item II está incorreto. 

Art. 335.  O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 
dias, cujo termo inicial será a data: (...) §1º No caso de litisconsórcio passivo, 
ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6, o termo inicial previsto no inciso II será, para 
cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de 
cancelamento da audiência. 

O item III está incorreto. A súmula não precisa ser vinculante.  

Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente 
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - 
enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça;  IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

Ainda, se o pedido contrariar enunciado de súmula não vinculante ou julgado em 
recurso repetitivo, não precisa ordenar a citação. Pode julgar liminarmente improcedente. 
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Art. 332, II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

O item IV está incorreto. 

Art. 85. § 18.  Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito 
aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e 
cobrança.  

 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Considerando o ordenamento 
processual na vigência do Código de Processo Civil de 1973: 

I. A substituição processual é o instituto que se aplica quando se troca a pessoa em 
algum dos polos da relação processual, como, por exemplo, no caso de falecimento de 
uma das partes que seja pessoa natural. 

II. A legitimação extraordinária permite que alguém postule, em nome de outrem, 
direito desse terceiro. 

III. A legitimidade para o processo deve estar prevista na lei processual e, para o seu 
exame, é irrelevante a demanda específica. A legitimidade para a causa deve ser 
examinada no caso concreto, considerada a pretensão deduzida. 

IV. Ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, 
pode ser decretada a suspensão das ações individuais, no aguardo do julgamento da 
ação coletiva.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II;  

b) Estão corretas apenas as assertivas III e IV;  

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III;  

d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV;  

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está incorreto. O instituto aplicável quando se troca a pessoa em algum dos 
polos da relação processual, como ocorre no falecimento de uma das partes, é a sucessão 
processual. 

O item II está incorreto. De acordo com corrente majoritária, a substituição 
processual é o mesmo fenômeno que a legitimidade extraordinária, ocorrendo quando 
alguém litiga em nome próprio mas em defesa de interesse alheio. 
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O item III está correto. Legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva à lide, que 
se verifica, ordinariamente, quando as partes da relação jurídica de direito material são as 
mesmas da relação jurídica de direito processual (legitimidade ordinária). 

Na legitimidade extraordinária, verifica-se se o ordenamento jurídico autoriza aquele 
sujeito (terceiro – que não faz parte da relação jurídica de direito material) litigiar em nome 
próprio, em defesa de direito alheio. 

Legitimidade ad processum, por sua vez, é a chamada capacidade de estar em juízo 
(ou capacidade processual). Trata-se da aptidão para a prática dos atos processuais, 
independentemente de assistência ou representação. 

O item IV está correto. Conforme entendimento do STJ, é possível a suspensão dos 
processos individuais quando há o ajuizamento de ação coletiva versando sobre o mesmo 
objeto.  

Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos 
multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da 
ação coletiva." (REsp 1.110.549-RS, Min. Sidnei Beneti) 

 Obs1: Resumo dos Pressupostos Processuais 
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Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016  

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

I. A suspeição e o impedimento devem ser suscitados em preliminar da contestação, e não 
por petição separada. 

II. Há suspeição do juiz que for amigo íntimo ou inimigo do advogado de qualquer das 
partes. 

III. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido apenas parcialmente ou 
consistir na redução percentual das despesas processuais iniciais ou ainda no parcelamento 
dessas despesas e não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe 
sejam impostas. 

Pressupostos 
Processuais

Pressupostos 
de Existência

Subjetivos

Juiz: revestido
de jurisdição

Partes: 
capacidade de 

ser parte

Objetivos
existência de 

demanda

Requisitos de 
Validade

Subjetivos

Juiz: 
competência e 
imparcialidade

Parte: 
capacidade 

para ir a juízo e 
postulatória

Objetivos

Intrínsecos
respeito ao 
formalismo 
processual

Extrínsecos

Negativos: 
inexistência de 

perempção, 
litispendênciac
oisa julgada e 

conv de 
arbitragem

Positivo: 
interesse de 

agir?
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IV. As espécies de intervenção de terceiros são a assistência, o chamamento ao processo, 
o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a oposição. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está incorreto.  

O terceiro objetivo almejado pelo NCPC, descrito na exposição de motivos, é 
“simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por 
exemplo, o recursal”. 

Um dos grandes exemplos dessa simplificação é concentração das defesas na 
contestação. Com o NCPC, o réu apresenta reconvenção, alegação de incompetência 
absoluta e relativa, impugnação à justiça gratuita, valor da causa  etc. tudo na contestação 
(art. 337). 

Contudo, a exceção a essa simplificação é justamente na alegação de impedimento 
e suspeição do juiz, que deverá ser formulada em petição apartada. 

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. 

O item II está correto. 

Art. 145.  Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes 
ou de seus advogados. 

O item III está correto. 

Art. 98, § 5o: 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. 

O item IV está incorreto. A oposição deixou de ser intervenção de terceiro e passou 
a ser procedimento especial (art. 682, CPC). 

Atualmente, no capítulo das intervenções de terceiro, constam: assistência, 
denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica 
(novidade) e amicus curiae (novidade). 
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Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Considerando as regras do 
Código de Processo Civil de 2015: 

I. A tutela provisória de evidência será concedida pelo juiz quando, presentes a 
probabilidade do direito e o perigo de dano, ficar caracterizado o abuso no direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

II. A estabilização da tutela de urgência antecipada ocorre quando não for interposto o 
recurso da decisão que a concedeu e implica a extinção do processo, sem formação de 
coisa julgada, podendo, porém, o juízo alterar a medida de urgência a qualquer tempo. 

III. As modalidades de tutela provisória de urgência são cautelar, antecipada e antecedente. 

IV. Se a tutela de urgência requerida em caráter antecedente for concedida, o autor terá o 
prazo de 5 dias para emendar sua petição inicial, indicando qual a lide principal que será 
ajuizada, e de 30 dias para a propositura da ação principal.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.  

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III.  

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

d) Estão corretas todas as assertivas.  

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa E está correta. 

O item I está incorreto. 

Art. 311: A tutela de evidencia será concedida, independente da demonstração 
de perigo de dano ou de risco ao resultado útil quando: I - ficar caracterizado o 
abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 

O item II está incorreto. 

Art. 304: A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303 (tutela de 
urgencia), TORNA-SE ESTÁVEL, se da decisão que a conceder não for interposto 
o recurso respectivo;  

§6º. A decisão que conceder a tutela NÃO FARÁ COISA JULGADA, mas a 
estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, 
reformar ou invalidar, (...)"  

A alteração deve ser requerida pelas partes, não havendo a previsão de mudança de 
ofício pelo juiz. 
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O item III está incorreto. São antecipada e cautelar. 

 
O item IV está incorreto. 

Art. 303, §1º: Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: 
I- Deverá o autor aditar a petição inicial, com a complementação de sua 
argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela 
final, no prazo de 15 dias, ou em outro maior em que o juiz fixar. 

 
i- Prazo para aditar a petição inicial caso seja deferida a tutela antecipada em caráter antecedente: 
Pelo menos 15 dias. 

ii- Prazo para emendar a petição inicial caso não seja concedida a tutela antecipada antecedente 
-  o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias. 

iii- Prazo para  rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada: 2 (dois) anos. 

Atenção: Saliento a importância de ter em mente uma das grandes inovações do 
NCPC, que é a tutela provisória antecipada antecedente, que pode gerar a estabilização 
da tutela. 

 

Q6. TRF4/Juiz Federal Substituto/2016  

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Considerando as regras do 
Código de Processo Civil de 2015: 

I. É possível sentença de mérito que resolva parcialmente a lide, prosseguindo o processo 
quanto à parcela não resolvida, sendo a decisão impugnável por agravo de instrumento. 

II. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de 15 dias da decisão de 
saneamento, se escrita, ou na própria solenidade, se o saneamento for em audiência. 

III. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pelo Ministério Público caso 
seu representante, injustificadamente, não compareça à audiência de instrução. 

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 
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IV. A distribuição do ônus da prova é dinâmica, fixada em princípio no próprio Código, mas 
podendo ser alterada pelo juiz diante de peculiaridades da causa relacionadas à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo segundo a regra geral.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.  

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III.  

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.  

d) Estão corretas todas as assertivas.  

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

O item I está correto. 

Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 
formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições 
de imediato julgamento, nos termos do art. 355. § 5o A decisão proferida com base 
neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. 

O item II está correto. 

Art. 357, § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o 
juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes 
apresentem rol de testemunhas. 

O item III está correto. 

Art. 362, § 2o O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte 
cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, 
aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. 

O item IV está correto. A questão é controversa, pois o CPC/15 adotou a distribuição 
estática como regra, permitindo a distribuição dinâmica em casos específicos. 

Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade 
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da 
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

 

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 
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Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Considerando as regras do 
Código de Processo Civil de 2015: 

I. A incompetência, seja relativa, seja absoluta, deve ser alegada em preliminar da 
contestação. 

II. A reconvenção deve ser proposta na contestação e pode ser ofertada pelo réu contra o 
autor e terceiro, bem como pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 

III. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 
expressa, prazo próprio para o Ministério Público. 

IV. Os prazos processuais, que se contam apenas em dias úteis, são dobrados em caso de 
litisconsortes com procuradores diferentes, nos processos em autos físicos ou eletrônicos, 
exceto no caso de os advogados atuarem no mesmo escritório, quando o prazo será 
simples.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.  

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III.  

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.  

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta.  

Comentários 

A alternativa C está correta. 

O item I está correto. 

Art. 64.  A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 
preliminar de contestação. 

O item II está correto. 

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.  

§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.  

§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 

Obs: A redação da assertiva poderia ser considerada incorreta, a meu ver, ao afirmar 
que a reconvenção deve ser proposta na contestação. Isso não é verdade. 

A reconvenção pode ser manejada independentemente da contestação. 

Art. 343, §6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer 
contestação.  

O item III está correto. 
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Art. 180. §2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei 
estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. 

O item IV está incorreto. 

Art. 229. §2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos 
eletrônicos. 

 

Q8. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a assertiva incorreta sobre processo de conhecimento. 

a) Até o trânsito em julgado da ação, poderá o Juiz conhecer de ofício, em qualquer tempo 
e grau de jurisdição, a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo, a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada, a 
ausência de legitimidade ou interesse processual, bem como a intransmissibilidade da ação, 
por disposição legal, em caso de morte. 

b) A não regularização da representação processual pelo autor, no prazo fixado pelo Juízo 
de primeiro grau, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. 

c) São condições da ação, conforme previsão expressa, e, portanto, matéria de ordem 
pública, sobre as quais o Juiz deve se pronunciar de ofício, a legitimidade de parte, o 
interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. 

d) É permitido ao Juiz decidir parcialmente o mérito em julgamento antecipado quando um 
ou mais pedidos ou parcela deles se mostrarem incontroversos ou em condições de 
imediato julgamento, podendo a parte liquidar ou executar, desde logo, a obrigação 
parcialmente reconhecida, ainda que existente recurso interposto. 

e) A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, podendo ser 
realizada a gravação diretamente por qualquer das partes, ainda que sem autorização 
judicial. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de 
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; 
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; IX - em caso de 
morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e 

 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.  

A alternativa B está correta. 
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Art. 76.  Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável 
para que seja sanado o vício. 

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: 
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; 

 A alternativa C está incorreta. O NCPC não prevê a impossibilidade jurídica do 
pedido como condição da ação. Nos termos do art. 17: 

Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 

Ademais, a impossibilidade jurídica do pedido não está prevista como hipótese de 
sentença que não resolve o mérito: 

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de 
legitimidade ou de interesse processual; 

 Dessa forma, pela sistemática do NCPC, se o pedido for impossível, será proferida 
sentença de improcedência.  

A alternativa D está correta. 

Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 
formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições 
de imediato julgamento, nos termos do art. 355. 

§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na 
decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda 
que haja recurso contra essa interposto.  

A alternativa E está correta. 

Art. 367, § 5o A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em 
áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das 
partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. 

§ 6o A gravação a que se refere o § 5o também pode ser realizada diretamente 
por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. 

 

Q9. TRF 4/TRF 4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Acerca do novo Código de 
Processo Civil de 2015: 

I. Entre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa extintos pelo novo Código 
de Processo Civil, estão a ação de depósito; a ação de usucapião de terras particulares; a 
ação de nunciação de obra nova; o interdito proibitório; e a ação de anulação e substituição 
de título ao portador. 

II. A sentença condenatória para pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública será 
executada no mesmo processo, em fase de cumprimento de sentença, a exemplo do que 
ocorre contra os devedores privados, sendo o meio de defesa a impugnação; já a execução 
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de título extrajudicial dar-se-á por meio de processo específico de execução, cuja defesa 
deverá ser promovida via embargos do devedor. 

III. Ficou mantida a possibilidade de, no prazo para embargos, o devedor parcelar o débito, 
com os acréscimos legais previstos na legislação processual, mediante o depósito de 30% 
do valor, pagando o restante em seis parcelas, inclusive no cumprimento de sentença. 

a) Está correta apenas a assertiva I.  

b) Está correta apenas a assertiva II.  

c) Está correta apenas a assertiva III.  

d) Estão corretas apenas as assertivas I e III.  

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

O item I está incorreto. As ações que foram excluídas do novo código de processo 
civil foram: Ação de depósito, prevista no art. 901; Ação de Anulação e Substituição de 
Títulos ao Portador, art. 907; Ação de Nunciação de Obra Nova, art. 934; Ação de 
usucapião de Terras Particulares, art. 941; Vendas a Crédito com Reserva de Domínio, art. 
1070. 

O item II está correto. 

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

Art. 910.  Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será 
citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. 

O item III está incorreto. Essa possibilidade de parcelamento não se aplica ao 
cumprimento de sentença. 

Art. 916.  No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de 
custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 
permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de um por cento ao mês.  

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. 

 

Q10. TRF 4/TRF 4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Considerando o Código de 
Processo Civil de 2015: 
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I. O Código é marcado pelos princípios do contraditório permanente e obrigatório, da 
cooperação, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia do julgamento 
de mérito e da excepcionalidade dos recursos intermediários, entre outros. 

II. O Código busca a segurança jurídica e a isonomia, reforçando o sistema de precedentes 
(stare decisis) e estabelecendo como regra, no plano vertical, a observância dos 
precedentes e da jurisprudência e, no plano horizontal, a estabilidade, a integridade e a 
coerência da jurisprudência. 

III. A distinção (distinguishing), a superação (overruling) e a superação para a frente, 
mediante modulação dos efeitos (prospective overruling), são técnicas de adequação do 
sistema de precedentes às alterações interpretativas da norma e às circunstâncias factuais 
postas sob exame dos juízes e dos tribunais. 

IV. Paralelamente à proteção da segurança jurídica, a necessidade de evolução da 
hermenêutica exige que apenas súmulas, vinculantes ou não, sejam consideradas 
parâmetros para aplicação do sistema de precedentes, sob pena de se imobilizar a exegese 
das normas. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II.  

b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.  

d) Estão corretas todas as assertivas.  

e) Nenhuma assertiva está correta.  

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está correto. Os princípios elencados já foram tratados em nosso material. 
Quanto à excepcionalidade dos recursos intermediários, anote-se, p.ex. a previsão de um 
rol12 de possibilidades para agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 

O item II está correto. No plano vertical, temos o art. 927, CPC. No plano horizontal, 
o art. 926, p. ex., estabelecendo deveres de estabilidade, integridade e coerência. 

O item III está correto. 

O item IV está incorreto. Não é apenas súmula. Há várias outras hipóteses no art. 
927, CPC. 

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal 
Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados 

 

12 Taxatividade mitigada, segundo o STJ. 
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de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de 
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 
recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de 
Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão 
especial aos quais estiverem vinculados. 

 

Q11. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Acerca dos Juizados Especiais Federais: 

I. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado 
especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. 

II. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de 
juizado especial, substitutivo de recurso. 

III. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas 
causas e dos juizados especiais em geral. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

c) Estão corretas todas as assertivas. 

d) Está incorreta apenas a assertiva II. 

e) Estão incorretas apenas as assertivas II e III. 

Comentários 

O item I está correto. 

Súmula 428, STJ: Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de 
competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção 
judiciária. 

O item II está correto. 

Súmula 376, STJ: Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de 
segurança contra ato de juizado especial. 

O item III está correto.  

A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB) é aplicável aos Tribunais. E turma 
recursal não é considerado tribunal, mas sim um órgão colegiado de 3 juízes de 1º grau. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE 
PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE 
PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 97 da 
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Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de 
preceito normativo a decisão nesse sentido da maioria absoluta de seus membros 
ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos Tribunais 
indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A 
referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados 
especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não 
funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 2. 
Agravo a que se nega provimento (ARE nº 792.562/SPAgR, Segunda Turma, Rel. 
Min. Teori Zavascki, DJe 2/4/14). 

Súmula Vinculante 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. 

 

Q12. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Para fins de mandado de segurança, considerar-se-á federal a autoridade coatora se as 
consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem 
de ser suportadas pela União ou por entidade por ela controlada, mesmo que se trate de 
sociedade de economia mista. 

II. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, 
salvo se a decisão denegatória houver apreciado o mérito. 

III. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, 
mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não 
requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. 

IV. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, a previsão estatutária genérica para 
representação dos associados em juízo é suficiente para que a associação impetre mandado 
de segurança coletivo, prescindindo de autorização específica. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 
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O item I está correto. 

LMS, Art. 2º Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de 
ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser 
suportadas pela União ou entidade por ela controlada. 

O item II está correto. 

LMS, Art. 6°, §6º O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro 
do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o 
mérito.  

O item III está correto. 

Art. 22, §1º O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as 
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a 
título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da 
segurança coletiva. 

O item IV está correto. De fato, para impetrar MS coletivo, a associação não precisa 
de autorização específica. Essa autorização é prescindível (dispensável). 

Súmula 629, STF: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade 
de  classe em favor dos associados independe da autorização destes. 

Para ajuizar ação civil pública, ao revés, não basta que a associação tenha autorização 
estatutária genérica. Precisa de autorização específica. 

Vejamos o quadro-resumo de Márcio Cavalcante13: 

As associações precisam de autorização específica de seus filiados 

para o ajuizamento de ações em defesa destes? 

Regra geral: SIM 

A autorização estatutária genérica conferida à 
associação não é suficiente para legitimar a 
sua atuação em juízo na defesa de direitos de 
seus filiados. Para cada ação, é indispensável 
que os filiados autorizem, de forma expressa e 
específica, a demanda. 

Exceção: MS coletivo 

No caso de impetração de mandado de 
segurança coletivo, a associação não precisa 
de autorização específica dos filiados. 

  

O inciso XXI do art. 5º da CF/88 exige 
autorização expressa. 

Trata-se de hipótese de representação 
processual (a associação defende, em nome 

O inciso LXX do art. 5º da CF/88 NÃO exige 
autorização expressa. 

Trata-se de hipótese de legitimação 
extraordinária (substituição processual), ou 

 

13 https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/cbf8710b43df3f2c1553e649403426df  

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/cbf8710b43df3f2c1553e649403426df
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dos filiados, direito dos filiados que 
autorizaram). 

seja, a associação defende, em nome próprio, 
direito dos filiados. 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Acerca dos títulos de crédito: 

I. O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem a cláusula expressa “à ordem”, é 
transmissível por via de endosso, diferentemente do cheque pagável à pessoa nomeada 
com a cláusula “não à ordem” ou equivalente, o qual somente se transmite pela forma e 
com os efeitos da cessão. 

II. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação com 
efeito comercial, a qual consiste em título abstrato, não sendo admitida qualquer outra 
espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância 
faturada ao comprador. 

III. O pagamento de uma letra de câmbio, independentemente do aceite e do endosso, 
pode ser garantido por aval. Para a validade do aval, é suficiente a simples assinatura do 
próprio punho do avalista ou do mandatário especial, no verso ou no anverso da letra. 

IV. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os 
frutos e a cobrar as respectivas dívidas. 

a) Está correta apenas a assertiva IV. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

d) Está incorreta apenas a assertiva II. 

e) Estão incorretas apenas as assertivas I e IV. 

Comentários 

A alternativa dada como gabarito da questão, inicialmente, foi a letra D. Contudo, a 
questão foi anulada pela banca examinadora, porquanto a alternativa III também pode ser 
considerada incorreta. Vamos analisá-las: 

O item I está correto.  

Lei 7.357/85, Art. 17.O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula 
expressa  “à ordem”, é transmissível por via de endosso. 
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§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ”não à ordem”, ou outra 
equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. 

O item II está incorreto. A duplicata não é um título abstrato, mas sim causal, pois 
vinculado à relação jurídica que lhe dá origem. Tirando esse equívoco a assertiva estaria 
correta, por encontrar-se prevista no art. 2º, da Lei 5.474/68, nos seguintes termos: 

 No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para 
circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de 
título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada 
ao comprador. 

O item III está incorreto. Inicialmente, essa assertiva foi dada como correta, por 
reproduzir o teor do artigo 14 do Decreto 2.044/1908: 

Art. 14, do Decreto 2.044/1908: O pagamento de uma letra de câmbio, 
independente do aceite e do endosso, pode ser garantido por aval. Para a 
validade do aval, é suficiente a simples assinatura do próprio punho do avalista ou 
do mandatário especial, no verso ou no anverso da letra. 

Contudo, a banca acolheu o os recursos interpostos e considerou o item incorreto, 
pelos seguintes argumentos: “ainda que a assertiva III seja reprodução fiel e integral do art. 
14 do Decreto nº 2.044/1908, parece adequada a interpretação sistemática da Lei de 
Genebra e do novo Código Civil para asseverar que o aval dado no anverso de letra de 
câmbio exige expressão identificadora (em exemplo, “por aval”). Sendo incorretas as 
assertivas II e III, não há alternativa correta, motivo pelo qual deve ser anulada a questão." 

O item IV está correto. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário 
tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas.  

Art. 1.395 do Código Civil: Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o 
usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da 
capacidade civil e não forem legalmente impedidos. 

b) Celebram contrato de sociedade limitada as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre 
si, dos resultados. 

c) 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. 

d) A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo 
"cooperativa". 
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e) Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a 
empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. 

Comentários 

A alternativa B está incorreta. 

CC Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital social. 

Art. 1055, § 2º, CC - É vedada contribuição que consista em prestação de serviços. 

A alternativa A está correta. 

Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno 
gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. 

A alternativa C 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.    

A alternativa D está correta. 

Art. 1.159, CC - A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada 
pelo vocábulo "cooperativa". 

A alternativa E está correta. 

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, 
continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo 
autor de herança. 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

A propósito dos contratos empresariais: 

I. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia firmados na vigência da Lei nº 
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar 
na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os 
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 

II. Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento 
mercantil financeiro, quando o produto da soma do “valor residual garantido” quitado com 
o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como “valor residual garantido” 
na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se 
estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais. 



 

109 

 

III. A cobrança antecipada do “valor residual garantido” descaracteriza o contrato de 
arrendamento mercantil. 

IV. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa 
solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de 
multa administrativa. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está correto.  

Decreto-Lei n. 911/69, Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 
que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 
apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). § 1o 
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 
certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, 
de 2004). § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a 
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 
fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) 

O item II está correto. 

STJ, Súmula 564: No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil 
financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual 
garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto 
contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, 
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas 
ou encargos pactuados. 

O item III está incorreto. 

STJ, Súmula 293: A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não 
descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. 

O item IV está correto. 
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STJ, Súmula 532: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito 
sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito 
indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Acerca da recuperação judicial no direito brasileiro: 

a) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das 
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores 
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 

b) A regra da soberania da assembleia geral de credores pode ser excepcionada por 
decisão judicial proferida liminarmente, para sua suspensão ou adiamento, em razão de 
pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de 
créditos. 

c) Microempresas e empresas de pequeno porte não podem apresentar plano de 
recuperação judicial, pois são sujeitas a regime jurídico especial e protetivo. 

d) Microempresas e empresas de pequeno porte podem apresentar plano especial de 
recuperação judicial, o qual, entre outras condições, preverá pagamento em até 48 
(quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, as quais não poderão ser acrescidas 
de juros, tampouco conter proposta de abatimento do valor das dívidas. 

e) Pode requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 
regularmente suas atividades há mais de um ano e atenda aos demais requisitos legais. 

Comentários 

A alternativa A está correta.  

SÚMULA 581, STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o 
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores 
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório 
dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de 
credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da 
quantificação ou da classificação de créditos. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 70, §1º. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme 
definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, 
desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 
desta Lei. 

A alternativa D está incorreta. 
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Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo 
previsto no art. 53 desta Lei e limitar-se á às seguintes condições: 

(...)  II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor 
das dívidas; 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do 
pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda 
aos seguintes requisitos, cumulativamente:  (...) 

Q5. TRF4/TRRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Com base nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da propriedade 
intelectual: 

a) A marca de alto renome (assim definida em lei) é exceção ao princípio da especificidade 
e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente 
registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial. 

b) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não 
possuem o atributo da exclusividade, podendo conviver com outras semelhantes. 

c) Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome em todos os ramos de 
atividade, é dispensável procedimento administrativo junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial. 

d) Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes 
parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se 
a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas 
devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças, e não nas suas diferenças; e (iii) as 
marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto, e não por detalhes. 

e) Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza 
aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera 
presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta.  

Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos 
de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao 
INPI. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1116854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI 
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 02/10/2012; AgRg no 
REsp 954378/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 
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TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011; REsp 951583/MG, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 17/11/2009; 
REsp 658702/ RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado 
em 29/06/2006, DJ 21/08/2006; AREsp 208656/ SP (decisão monocrática), Rel. 
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/12/2013, DJe 03/02/2014.  

A alternativa A está correta. 

A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial – LPI) é exceção 
ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de 
atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI 
- Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Precedentes: REsp 1114745/RJ, Rel. 
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 
21/09/2010; REsp 716179/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009) 

A alternativa B está correta. 

Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, 
não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras 
semelhantes. Precedentes: AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO 
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014; 
REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA FEIRA, julgado em 
01/10/2013, DJe 06/11/2013; REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013; REsp 1039011/RJ, 
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 
17/06/2011; REsp 1082734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009.  

A alternativa D está correta. 

Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os 
seguintes parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de 
modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança 
deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas 
semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas 
pela sua impressão de conjunto e não por detalhes. Precedente: REsp 
1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/02/2014, DJe 31/03/2014 

A alternativa E está correta. 

Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que 
prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão 
competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Precedentes: REsp 
1353531/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/12/2013, DJe 20/03/2014; REsp 1034650/ RS, Rel. Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 22/04/2008; REsp 
964780/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado 
em 21/08/2007, DJ 24/09/2007 
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DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, norma legal que altera 
o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 
anterioridade. 

II. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, na repetição do 
indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, e os juros 
moratórios, somente após o trânsito em julgado da sentença. 

III. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não incidem sobre o lucro 
inflacionário. 

IV. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não incide o imposto 
sobre operações financeiras nos depósitos judiciais. 

a) Está correta apenas a assertiva III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

 A alternativa E está correta. 

A assertiva I está correta. 

Súmula Vinculante 50, STF: Norma legal que altera o prazo de recolhimento de 
obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade 

A assertiva II está correta. 

Súmula 162, STJ: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide 
a partir do pagamento indevido. 

Súmula 188, STJ: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são 
devidos a partir do transito em julgado da sentença. 

A assertiva III está correta. 

É firme a jurisprudência do STJ no sentido da não incidência do imposto de Renda 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquidos sobre o lucro inflacionário, apenas 
sobre o lucro real (STJ EDcl no AgRg no Ag 1.385.824/PR). 
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A assertiva IV está correta. 

Súmula 185, STJ: Nos depósitos judiciais, não incide o imposto sobre operações 
financeiras. 

 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. É de cinco anos o prazo da Fazenda Pública para promover o lançamento de ofício de 
impostos, contados do dia em que for devido o imposto, sob pena de decadência do 
direito. 

II. A partir do majoritário entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo 
decadencial para o lançamento será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, 
independentemente de ter havido ou não pagamento pelo contribuinte. 

III. No caso de fraude, dolo ou simulação na declaração prestada pelo contribuinte, 
relativamente aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o marco inicial de 
contagem da decadência para constituição do crédito tributário é o primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

IV. A decadência sujeita-se às causas de interrupção de contagem do prazo previstas para 
a cobrança do crédito tributário, nos casos de protesto judicial ou qualquer outro ato que 
constitua em mora o devedor. 

V. Segundo majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, a 
confissão espontânea do contribuinte em parcelamento é admitida como modalidade de 
declaração de tributos e pode, independentemente de anterior declaração, fundamentar o 
futuro título executivo (Certidão de Dívida Ativa). 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e V. 

d) Estão corretas apenas as assertivas III e V. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

A fim de compreender as alternativas, necessário destacar que o direito de a 
Administração Tributária lançar um tributo é um direito potestativo, sujeito ao prazo 
decadencial. 

Já o direito de receber o valor lançado é um direito a uma prestação, estando sujeito 
ao prazo prescricional. 
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Operada a decadência, tem-se por extinto o direito de lançar. Ocorrida a prescrição, 
é impossibilitado o manejo da ação de execução fiscal. 

E a partir de quando começa a contar o prazo decadencial? 

Ricardo Alexandre tem o seguinte quadro esquemático: 

 
Vejam os dispositivos acima citados: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Regra Geral
1º dia do 

exercício seguinte 
(art. 173, I)

Antecipação de 
contagem

Data do ato tendente 
a lançar o tributo 

(art. 173, parágrafo 
único)

Interrupção da 
decadência

5 anos da data da 
anulação do 

lançamento por vício 
formal (art. 173, II)

Lançamento por 
homologação

Houve 
pagamento 
antecipado 
(ainda que 
parcial)?

sim. E foi com 
dolo, fraude ou 

simulação?

Sim. Aplica-se o 
art. 173, I - 1º dia 

do exercício 
seguinte.

Não. Aplica-se o 
art 150, p. 4 - dat 
ado fato gerador.Não. Aplica-se o 

art. 173, I - 1º dia 
do exercício 

seguinte. súmula 
555, STJ
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Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente 
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada 
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja 
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida 
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa. 

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o 
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. 

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção 
total ou parcial do crédito. 

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na 
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de 
penalidade, ou sua graduação. 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se 
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação 
(ocasião em que se aplica o art. 173, I, CTN). 

Ainda, há uma última hipótese nos lançamentos por homologação, qual seja, aquela 
em que o tributo foi declarado, mas não foi pago. 

Nesses casos, não há que se falar em decadência, pois o crédito tributário estará 
constituído pela própria declaração de débito do contribuinte, sendo possível a imediata 
inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da ação de execução fiscal. 

Súmula nº 436, STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo 
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência 
por parte do fisco.  

Assim, a preocupação passa, portanto, a ser com o prazo prescricional, contado a 
partir do vencimento do prazo para pagamento. 

De todo o exposto, percebe-se que o termo inicial nem sempre é da ocorrência do 
fato gerador. 

Por esse motivo, as assertivas I e II estão incorretas. 

A assertiva III está correta. Como exposto no gráfico, nos casos de tributo lançado 
por homologação, o disposto do art. 173 I, CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, só se aplicará em duas hipóteses:  

a) Fraude, dolo ou simulação; 
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b) Caso de tributo não declarado e não pago. 

Súmula 555, STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na 
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa. 

A assertiva IV está incorreta. 

O prazo para lançar é decadencial e, portanto, não se sujeita à suspensão ou 
interrupção, nem mesmo por ordem judicial, ou por depósito do provavelmente 
devido (STJ REsp 671733 RJ 2005) 

A assertiva V está correta. 

A confissão espontânea de dívida com o pedido de adesão ao Refis representa 
um inequívoco reconhecimento do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, 
ainda que o parcelamento não tenha sido efetivado. (REsp 1162026/RS, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 
26/08/2010) 

Obs1: Não confundam duas coisas diferentes: 

a) O STJ entende que só se aplicam os benefícios da denúncia espontânea (art. 138, 
CTN) 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) 

b) A assertiva V trata de outro assunto, isto é, se o pleito de parcelamento, 
confessando espontaneamente a dívida é admitida como modalidade de declaração 
de tributos e pode, independentemente de anterior declaração, fundamentar o 
futuro título executivo (Certidão de Dívida Ativa). 

Veja que a assertiva V não fala nada de obter ou não os benefícios da denúncia 
espontânea do art. 138, CTN. 

 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na forma da legislação vigente, possui base de 
cálculo diferente para cada método de tributação, podendo ser por meio de apuração por 
lucro real, lucro presumido ou arbitramento, sendo, em todos os casos, incidente a mesma 
alíquota. 
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II. O contribuinte tem livre escolha do método de tributação do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – lucro real, lucro presumido e arbitramento –, independentemente do ramo de 
atividade e faturamento da pessoa jurídica. 

III. A Autoridade Fiscal, por meio do devido processo administrativo, possui prerrogativa 
de proceder ao arbitramento do lucro de determinada pessoa jurídica quando não dispuser 
de elementos fidedignos nos registros contábeis e nas obrigações acessórias de 
responsabilidade do contribuinte. 

IV. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é tributo sujeito ao lançamento por 
homologação, cabendo à Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício na hipótese 
de declaração a menor pelo contribuinte. 

V. É vedado às pessoas jurídicas utilizarem prejuízo fiscal acumulado para a compensação 
com débitos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica próprio. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e V. 

d) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

 A alternativa D está correta.  

 A assertiva I está incorreta. O erro está em afirmar que haverá sempre a mesma 
alíquota. O restante da assertiva está correta. 

Segundo o Decreto n. 9.580/18 (RIR), art. 217. 

Art. 217. O imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será determinado com 
base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, 
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro 
de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º, caput). 

Quanto às alíquotas, a regra é que a alíquota seja uniforme de 15%. Todavia, há 
possibilidade de se aplicar uma alíquota adicional de 10%, em certos casos. 

Art. 225. O imposto sobre a renda a ser pago mensalmente na forma estabelecida 
nesta Subseção será determinado por meio da aplicação, sobre a base de cálculo, 
da alíquota de quinze por cento (Lei nº 9.430, de 1996, art. 2º, § 1º). 

Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder 
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional do imposto 
sobre a renda à alíquota de dez por cento (Lei nº 9.430, de 1996, art. 2º, § 2º) 

Ademais, consta no site da receita que as alíquotas do imposto de renda em vigor 
desde o ano-calendário 1996 são as seguintes: 



 

119 

 

a) 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, presumido ou arbitrado apurado pelas 
pessoas jurídicas em geral, seja comercial ou civil o seu objeto; 

b) 6% (seis por cento) sobre o lucro inflacionário acumulado até 31 de dezembro de 
1987, das empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e 
telecomunicações, das empresas de saneamento básico e das  empresas que exploram a 
atividade de transporte coletivo de passageiros, concedida ou autorizada pelo poder 
público e com tarifa por ele fixada, realizado no período de apuração (trimestral ou anual) 
do imposto; 

A assertiva II está incorreta. A Lei nº 9.718, de 1998, art. 14 estabelece os casos em 
que empresas estarão obrigatoriamente sujeitas ao Lucro Real, sem a possibilidade de 
alteração por parte delas. 

Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 

I - cuja receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei nº 
12.814, de 2013) 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos 
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de 
seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta; 

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 
relativos à isenção ou redução do imposto; 

V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996; 

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 
financeiros e do agronegócio.(Incluído  pela Lei nº 12.249, de 2010) 

A assertiva III está correta. O antigo Decreto 3.000/99, art. 530, I e o atual Decreto 
n. 9.580/18, art. 603, I dizem o seguinte: 

Decreto 3.000/99 Decreto n. 9.580/18 

Art. 530.  O imposto, devido trimestralmente, 
no decorrer do ano-calendário, será 

Art. 603. O imposto sobre a renda, devido 
trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos 
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determinado com base nos critérios do lucro 
arbitrado, quando: 

I - o contribuinte, obrigado à tributação com 
base no lucro real, não mantiver escrituração na 
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de 
elaborar as demonstrações financeiras exigidas 
pela legislação fiscal. 

critérios do lucro arbitrado, quando (Lei 
nº 8.981, de 1995, art. 47; e Lei nº 9.430, de 
1996, art. 1º): 

I - o contribuinte, obrigado à tributação com 
base no lucro real, não mantiver escrituração na 
forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de 
elaborar as demonstrações financeiras exigidas 
pela legislação fiscal; 

A assertiva IV está correta. O antigo Decreto 3.000/99, arts. 898 e 899 e 841, III e o 
atual Decreto n. 9.580/18, arts. 902, III dizem o seguinte: 

Decreto 3.000/99 Decreto n. 9.580/18 

Art. 898.  O direito de proceder ao lançamento 
do crédito tributário extingue-se após cinco 
anos, contados (Lei nº 5.172, de 1966, art. 173): 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a 
decisão que houver anulado, por vício formal, 
o lançamento anteriormente efetuado. 

§ 1º  O direito a que se refere este artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do 
prazo nele previsto, contado da data em que 
tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, 
de qualquer medida preparatória, 
indispensável ao lançamento (Lei nº 5.172, de 
1966, art. 173, parágrafo único). 

§ 2º  A faculdade de proceder a novo 
lançamento ou a lançamento suplementar, à 
revisão do lançamento e ao exame nos livros e 
documentos dos contribuintes, para os fins 
deste artigo, decai no prazo de cinco anos, 
contados da notificação do lançamento 
primitivo (Lei nº 2.862, de 1956, art. 29). 

Art. 899.  Nos casos de lançamento do imposto 
por homologação, o disposto no artigo anterior 
extingue-se após cinco anos, contados da 
ocorrência do fato gerador, se a lei não fixar 

Art. 946. O direito de constituir o crédito 
tributário extingue-se após decorrido o prazo 
de cinco anos, contado ( Lei nº 5.172, de 1966 
- Código Tributário Nacional, art. 150, § 4º , e 
art. 173 ): 

I - da data da ocorrência do fato gerador, 
quando o sujeito passivo antecipar o 
pagamento do imposto sobre a renda, exceto 
se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação; 

II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; ou 

III - da data em que se tornar definitiva a 
decisão que houver anulado, por vício formal, 
o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nos 
incisos I e II do caput , o direito extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo neles 
previstos, contado da data em que tenha sido 
iniciada a constituição do crédito tributário pela 
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao 
lançamento. 

Art. 902. O lançamento será efetuado, de 
ofício, quando o sujeito passivo ( Decreto-Lei nº 
5.844, de 1943, art. 77; Lei nº 2.862, de 4 de 
setembro de 1956, art. 28; Lei nº 5.172, de 
1966 - Código Tributário Nacional, art. 149; Lei 
nº 8.541, de 1992, art. 40; Lei nº 9.249, de 
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prazo para homologação, observado o 
disposto no art. 902. 

Art. 841.  O lançamento será efetuado de 
ofício quando o sujeito passivo. 

III - fizer declaração inexata, considerando-se 
como tal a que contiver ou omitir, inclusive em 
relação a incentivos fiscais, qualquer elemento 
que implique redução do imposto a pagar ou 
restituição indevida. 

1995, art. 24; e Lei nº 9.430, de 1996, art. 74, § 
12 ): 

III - fizer declaração inexata, assim entendida 
como a que contiver ou omitir, inclusive em 
relação a incentivos fiscais, qualquer elemento 
que implique redução do imposto a pagar ou 
restituição indevida; 

 

A assertiva V está incorreta. 

Decreto 3.000/99 Decreto n. 9.580/18 

Art. 250.  Na determinação do lucro real, 
poderão ser excluídos do lucro líquido do 
período de apuração. 

III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de 
apuração anteriores, limitada a compensação a 
trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas 
adições e exclusões previstas neste Decreto, 
desde que a pessoa jurídica mantenha os livros 
e documentos, exigidos pela legislação fiscal, 
comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para 
compensação, observado o disposto nos arts. 
509 a 515.  

 

Art. 261. Na determinação do lucro real, 
poderão ser excluídos do lucro líquido do 
período de apuração ( Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977, art. 6º, § 3º ): 

III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de 
apuração anteriores, limitada a compensação a 
trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas 
adições e exclusões previstas neste 
Regulamento, desde que a pessoa jurídica 
mantenha os livros e os documentos exigidos 
pela legislação fiscal, comprobatórios do 
prejuízo fiscal utilizado para compensação, 
observado o disposto no art. 514 ao art. 521 
(Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 15, 
caput e parágrafo único). 

 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A substituição tributária pode ocorrer como antecipação de pagamento a fato gerador 
futuro (progressiva), como também pela modalidade de diferimento, ocasião em que a 
responsabilidade pelo pagamento é transferida ao responsável tributário de fase futura da 
incidência do tributo. 

b) Segundo predominante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe 
restituição do tributo recolhido quando o fato gerador ocorrer a menor, mas apenas 
quando este não se realizar, na hipótese de substituição tributária progressiva. 
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c) As contribuições destinadas ao Programa de Integração Social (PIS) e ao financiamento 
da seguridade social (Cofins) incidentes sobre a receita advinda de venda de mercadorias 
podem estar sujeitas ao regime de substituição tributária. 

d) A substituição tributária desobriga o contribuinte substituído de prestar obrigações 
acessórias aos órgãos de controle e fiscalização. 

e) É imprescindível a edição de lei em sentido estrito para o estabelecimento da 
substituição tributária. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. Com a substituição tributária, ocorre apenas a 
transferência do pagamento, que pode ser postergada ou antecipada. Em qualquer dos 
casos, as obrigações acessórias tanto dos contribuintes como as dos responsáveis 
subsistem. 

A alternativa A está correta. 

A substituição tributária para trás, regressiva ou antecedente ocorre nos casos em 
que as pessoas ocupantes das posições anteriores nas cadeias de produção e circulação 
são substituídas, no dever de pagar tributo, por aquelas que ocupam as posições 
posteriores nessas mesmas cadeias. 

Ex: indústrias que pagam os tributos dos produtores rurais. 

A substituição tributária para frente, progressiva ou subsequente ocorre nos casos 
em que as pessoas ocupantes das posições posteriores das cadeias de produção e 
circulação são substituídas, no dever de pagar tributo, por aquelas que ocupam as posições 
anteriores nessas mesmas cadeias. 

Ex: Refinaria, que é sujeito passivo do tributo incidente sobre as vendas de 
combustíveis dela própria aos distribuidores; dos distribuidores aos postos de 
combustíveis; e desses postos aos consumidores. 

A alternativa B está correta. A substituição tributária progressiva é prevista na própria 
CRFB: 

Art. 150 (...) § 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 
(Incluído pela EC 3/93) 

A interpretação do texto constitucional é que haveria restituição da quantia paga 
caso o fato gerador não se realizasse. Todavia, não haveria restituição da quantia paga caso 
o fato gerador presumido ocorresse, mas com um valor menor do que foi presumido e 
calculado. 

Esse era o entendimento do STF (ADI 1851/AL, d.j. 08.05.2002), bem como do STJ. 
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Pacificou-se, nesta Corte, a partir do julgamento pelo STF da ADIn 1.851- 4/AL, 
Pleno, Min. Ilmar Galvão, DJ em 08.05.2002, a adoção da orientação traçada pelo 
STF, no sentido de ser devida a restituição do ICMS apenas nas hipóteses de não-
ocorrência do fato gerador; não, portanto, nos casos em que a comercialização se 
dá em valor inferior ao utilizado como base de cálculo do imposto. (STJ REsp 
705719/RS). 

Todavia, em 09.10.2016 (data posterior à prova) o STF mudou de posição. 

É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) pago a mais, no regime de substituição tributária para a frente, 
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. STF. Plenário. 
ADI 2675/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 2777/SP, red. p/ o ac. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgados em 19/10/2016 (Info 844). STF. Plenário. RE 
593849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19/10/2016 (repercussão geral) 
(Info 844). 

Por isso que a prova exigiu o conhecimento pretérito. A partir de 19.10.2016, a 
assertiva deveria ser assinalada como incorreta. 

A alternativa C está correta. 

As contribuições do PIS e da COFINS sujeitam-se aos regimes cumulativos, não 
cumulativos, de substituição tributária, monofásicos, alíquotas zero, por volume, etc. 

No site portal tributário14, constam as seguintes hipóteses: 

PIS E COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  

Cigarros: Os fabricantes e os importadores de cigarros estão sujeitos ao 
recolhimento dessas contribuições, na condição de contribuintes e substitutos dos 
comerciantes varejistas e atacadistas desse produto.  

As bases de cálculos do PIS e da Cofins são os valores obtidos pela multiplicação 
do preço fixado para a venda do cigarro no varejo, multiplicado por 3,42 e 2,9169, 
respectivamente, conforme determinam o artigo 29, da Lei 10.865/2004 e o artigo 
62 da Lei 11.196/2005.  

Nota: de 01.03.2006 a 30.06.2009 vigoraram os coeficientes de 1,98 (PIS) e 1,69 
(Cofins). 

Veículos: Os fabricantes e os importadores de veículos autopropulsados descritos 
nos códigos 8432.30 e 87.11 da TIPI estão obrigados a cobrar e a recolher a 
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, na condição de contribuintes 
substitutos, em relação às vendas feitas a comerciantes varejistas dos 
mencionados produtos.  

A base de cálculo será calculada sobre o preço de venda da pessoa jurídica 
fabricante. 

 

14 http://www.portaltributario.com.br/tributario/pis-cofins-substituicao-tributaria.htm 

http://www.portaltributario.com.br/tributario/pis-cofins-substituicao-tributaria.htm
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Álcool Carburante: no caso de venda de álcool para fins carburantes efetuadas 
por distribuidor estabelecido fora da Zona Franca de Manaus -ZFM destinado ao 
consumo ou à industrialização na ZFM aplica-se a substituição tributária na forma 
do artigo 64 da Lei 11.196/2005. 

A substituição tributária nas vendas de álcool carburante também se aplicam às 
vendas destinadas ao consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio. 

A alternativa E está correta. 

Art. 150, § 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Segundo entendimento da doutrina e do Supremo Tribunal Federal, a proibição do efeito 
confiscatório da exação tributária não está estabelecida em critérios objetivos, e a sua 
aplicação depende da análise da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação. 

b) É vedado instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 
impressão, mesmo quando a comercialização destes seja realizada por pessoa jurídica com 
o objetivo de auferir lucros com a atividade. 

c) As isenções, anistias e remissões de tributos podem ser instituídas mediante decreto, 
dispensada a edição de lei em sentido estrito. 

d) É autorizado por lei atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a responsabilidade 
pelo pagamento do tributo, ainda que o fato gerador não tenha ocorrido, fenômeno este 
denominado substituição tributária. 

e) É vedado à União, aos Estados e aos Municípios instituírem impostos sobre templos de 
qualquer culto. 

Comentários 

       A alternativa C está incorreta. 

CTN, Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: VI - as hipóteses de exclusão, 
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de 
penalidades. 

A alternativa A está correta. 

A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da 
carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte 
considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) – para suportar e sofrer 
a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado 
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período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no 
caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade 
econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade 
destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo 
Poder Público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado 
tributo, sempre que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências 
tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, 
de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte” (STF, 
Tribunal Pleno, ADC-MC 8/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.10.1999, DJ 
04.04.2003, p. 38). 

A alternativa B está correta. 

CRFB, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir 
impostos sobre: d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

Indo além da questão, sobre essa imunidade, é interessante saber: 

Súmula 657-STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal 
abrange os filmes e papeis fotográficos necessários à publicação de jornais e 
periódicos. 

O papel utilizado para a impressão de livros, jornais e periódicos também é imune. 
Não importa o tipo e a qualidade do papel. Basta que ele seja utilizado para a 
produção de livros, jornais e periódicos. Esta imunidade não alcança o barbante, 
a liga, a cola e outros insumos utilizados na produção e que não sejam papel. STF. 
1ª Turma. RE 504615 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
03/05/2011. 

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal (CF), 
aplica-se ao livro eletrônico (“e-book”), inclusive aos suportes exclusivamente 
utilizados para fixá-lo. STF. Plenário. RE 330817/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado 
em 8/3/2017 (repercussão geral) (Info 856). 

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, não 
abarca o maquinário utilizado no processo de produção de livros, jornais e 
periódicos. A imunidade tributária visa à garantia e efetivação da livre 
manifestação do pensamento, da cultura e da produção cultural, científica e 
artística. Assim, é extensível a qualquer material assimilável a papel utilizado no 
processo de impressão e à própria tinta especial para jornal, mas não é aplicável 
aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis ao papel de 
impressão, por não guardarem relação direta com a finalidade constitucional do 
art. 150, VI, “d”, da CF/88. STF. 1ª Turma. ARE 1100204/SP, rel. orig. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/5/2018 (Info 904). 

A imunidade da alínea “d” do inciso VI do art. 150 da CF/88 alcança componentes 
eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com 
fascículos. STF. Plenário. RE 595676/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
8/3/2017 (repercussão geral) (Info 856). 
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Segundo o STF, as prestadoras de serviços de composição gráfica, que realizam 
serviços por encomenda de empresas jornalísticas ou editoras de livros, não estão 
abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF. As 
empresas que fazem composição gráfica para editoras, jornais etc. são meras 
prestadoras de serviço e, por isso, a elas não se aplica a imunidade tributária. STF. 
2ª Turma. RE 434826 AgR/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. 
Celso de Mello, julgado em 19/11/2013 (Info 729). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a 
distribuição de periódicos, revistas, publicações, jornais e livros não está abrangida 
pela imunidade tributária da alínea “d” do inciso VI do art. 150 da CF/88. STF. 2ª 
Turma. RE 630462 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 07/02/2012. 

A alternativa D está correta. 

CRFB, Art. 150 § 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária 
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

Como dissemos, há restituição da quantia paga caso o fato gerador não se realizasse. 
Todavia, não haveria restituição da quantia paga caso o fato gerador presumido ocorresse, 
mas com um valor menor do que foi presumido e calculado. 

Esse era o entendimento do STF (ADI 1851/AL, d.j. 08.05.2002), bem como do STJ. 

Pacificou-se, nesta Corte, a partir do julgamento pelo STF da ADIn 1.851- 4/AL, 
Pleno, Min. Ilmar Galvão, DJ em 08.05.2002, a adoção da orientação traçada pelo 
STF, no sentido de ser devida a restituição do ICMS apenas nas hipóteses de não-
ocorrência do fato gerador; não, portanto, nos casos em que a comercialização se 
dá em valor inferior ao utilizado como base de cálculo do imposto. (STJ REsp 
705719/RS). 

Todavia, em 09.10.2016 (data posterior à prova) o STF mudou de posição. 

É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) pago a mais, no regime de substituição tributária para a frente, 
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. STF. Plenário. 
ADI 2675/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 2777/SP, red. p/ o ac. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgados em 19/10/2016 (Info 844). STF. Plenário. RE 
593849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19/10/2016 (repercussão geral) 
(Info 844). 

A alternativa E está correta. 

 

CRFB, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir 
impostos sobre: b) templos de qualquer culto; 
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Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Quanto ao crédito tributário em geral, bem como relativamente à sua constituição, às suas 
garantias e aos seus privilégios: 

a) Não caracteriza denúncia espontânea a hipótese em que o contribuinte, mesmo após 
efetuar a declaração parcial do débito tributário, acompanhado do respectivo pagamento 
integral, venha a retificá-la antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, 
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 

b) A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, 
em função de condições a ela peculiares. 

c) Na dicção do Código Tributário Nacional, são causas de exclusão do crédito tributário: 
anistia, isenção e remição. 

d) A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 

e) A propositura de ação anulatória de débito tributário pela Fazenda Pública, municipal ou 
estadual, ou de embargos à execução fiscal, nos termos da orientação jurisprudencial do 
Superior Tribunal de Justiça, por si só, não autoriza a expedição de certidão positiva com 
efeitos de negativa por parte da Administração Tributária Federal, sendo necessário, para 
tanto, o depósito integral do montante devido ou a existência de outra causa de suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário prevista, expressamente, no Código Tributário 
Nacional, ou, no caso de embargos à execução, de garantia do juízo. 

Comentários 

 A alternativa B está correta. 

CTN, Art. 176 Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região 
do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. 

A alternativa B está incorreta. 

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, 
após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado (sujeito a 
lançamento por homologação) do respectivo pagamento integral, retifica-a, 
noticiando a existência (antes de qualquer procedimento da Administração 
Tributária) de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. (STJ, 
AgRg no REsp 1195989).  

     A alternativa C está incorreta. 

Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. 

      A alternativa D está incorreta. 
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Art. 175, Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo 
crédito seja excluído, ou dela conseqüente.        

A alternativa E está incorreta. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RITO DO ART. 730 DO CPC. 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO. 
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC 
E DA RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 1. A execução dirigida contra a Fazenda 
Pública sujeita-se ao rito previsto no artigo 730 do CPC, o qual não compreende 
a penhora de bens, considerando o princípio da impenhorabilidade dos bens 
públicos. 2. A Fazenda Pública pode propor ação anulatória sem o prévio depósito 
do valor do débito discutido e, no caso de ser executada, interpor embargos sem 
a necessidade de garantia do juízo. Ajuizados os embargos ou a anulatória, está o 
crédito tributário com a sua exigibilidade suspensa. 3. Suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário, assiste ao Município o direito de obter a certidão positiva com 
efeito de negativa de que trata o artigo 206 do CTN. 4. "A Fazenda Pública, quer 
em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão 
positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto 
inexpropriáveis os seus bens". (REsp 1.123.306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 
Seção, DJe de 01.02.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ n.º 08/2008) 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1180697 
MG 2010/0022086-0, Rel. Min. CASTRO MEIRA, d.j. 17/08/2010) 

 

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

a) É incompatível com o texto constitucional, que determina o tratamento diferenciado e 
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, a disposição 
constante de lei ordinária ou complementar que impeça a adesão ao Simples Nacional de 
contribuinte que esteja com débito com a exigibilidade suspensa, pois, enquanto o débito 
estiver suspenso, o crédito será inoponível à entidade tributante para fins de restrições 
legais ou executórias. 

b) Com a transferência da propriedade do imóvel, o imposto sub-roga-se na pessoa do 
adquirente. Porém, gozando a União de imunidade recíproca, é inexigível o Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU sobre imóvel incorporado ao seu patrimônio, ainda que os fatos 
geradores sejam anteriores à ocorrência de sucessão tributária. 

c) A competência para julgar a ação de repetição de indébito relativa ao imposto de renda 
retido na fonte de funcionário público estadual ou municipal é da Justiça Federal, pois, 
embora os valores retidos sejam destinados, respectivamente, aos referidos entes 
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federativos, por disposição constitucional, o ente com competência tributária para exigir e 
regular o imposto de renda da pessoa física é a União. 

d) É compatível com a Constituição Federal norma infraconstitucional que atribui a órgão 
integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto 
de Importação, pois essa competência não é privativa do Presidente da República. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

Comentários  

A alternativa D está correta. 

 
I- É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão 
integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas 
do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da 
República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84 , IV e parágrafo único, e 153 , § 
1º , da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - 
Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que 
se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578 /1977 e às demais normas 
regulamentares (STF RE 613775/DF) 

        A alternativa A foi considerada, inicialmente, incorreta. 

LC123/06, Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma 
do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: V - que 
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as 
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja 
suspensa. 

 (...) A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a 
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência 
imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os 
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por 
representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de 
se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.  

Ressalte-se que essa hipótese de vedação de adesão ao Simples Nacional já estava 
presente no Simples Federal, de que tratava a Lei nº 9.317/96 (art. 9º, XV), não 
tendo inovado a LC nº 123/06 a esse respeito. (STF RE 627543/RS, d.j. 30/10/2013) 

Todavia, diante dos recursos, a Banca a considerou correta, porquanto, no caso, a 
exigibilidade estava suspensa. 

Tendo em vista tal suspensão da exigibilidade, de fato, enquanto o débito estiver 
nessa situação, o crédito será inoponível para fins de restrições legais ou executórias. 

Por conta dessa duplicidade de gabaritos, a questão foi anulada. 

A alternativa B está incorreta.  
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CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. 
INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 
150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária recíproca não exonera o 
sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários 
ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). 
Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento” (STF RE nº 599.176/RS, Min. 
Rel. Joaquim Barbosa, d.. 05/06/2014)15. 

Indo além da questão, a mesma ratio se aplica no sentido inverso: 

A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, não 
se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela 
exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é 
constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. Ex: a União, proprietária de um 
grande terreno localizado no Porto de Santos, arrendou este imóvel para a 
Petrobrás (sociedade de economia mista), que utiliza o local para armazenar 
combustíveis. Antes do arrendamento, a União não pagava IPTU com relação a 
este imóvel em virtude da imunidade tributária recíproca. Depois que houve o 
arrendamento, a Petrobrás passa a ter que pagar o imposto. STF. Plenário. RE 
594015/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/4/2017 (repercussão geral) (Info 
860). 

Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a 
pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Ex: a União celebrou 
contrato de concessão de uso de imóvel com uma empresa privada por meio da 
qual esta última poderia explorar comercialmente determinado imóvel 
pertencente ao patrimônio público federal. A empresa privada queria deixar de 
pagar IPTU alegando que o imóvel gozaria de imunidade tributária. O STF não 
aceitou a tese e afirmou que não incide a imunidade neste caso. STF. Plenário. RE 
601720/RJ, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado 
em 6/4/2017 (repercussão geral) (Infos 860 e 861). STJ. 2ª Turma. AgRg-REsp 
1.381.034/RJ, Rel. Min. Francisco Falcao, julgado em 09/05/2019 STJ. 1ª Turma. 
REsp 1.089.827/RJ, Relª Minª Regina Helena Costa, julgado em 07/08/2018. 

A alternativa C está incorreta. As partes legitimas são as titulares do direito material 
deduzido em juízo, pouco importando quem seja o ente tributante. Importa saber quem 
detém a capacidade tributária ativa. 

No que toca ao imposto de renda (art. 157, I do CTN), embora seja um tributo 
federal, na hipótese, por exemplo, de retenção indevida, o servidor estadual ou municipal 
deve ajuizar ação contra o Estado ou o Município, respectivamente, sendo o caso de 
legitimidade exclusiva, de acordo com a súmula 447 do STJ: 

 

15 Esse foi um RE oriundo de julgado do TRF4. Vejam a importância de já conhecer os julgados mais 
importantes de cada um dos TRFs. 



 

131 

 

Súmula 447 do STJ: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação 
de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 

O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de 
imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da 
União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 
sobre pagamentos feitos a servidores. 2. Compete à Justiça comum 
estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do indébito. 
Precedentes” (STF AI n° 577.516/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a 
Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/11/09).  

 

Q8. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Das alternativas abaixo, assinale a que NÃO está de acordo com a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. 

a) Não incide contribuição social previdenciária sobre o adicional de férias, tanto na 
hipótese de férias gozadas quanto na hipótese de férias não gozadas. 

b) A decadência, em sede tributária, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, 
uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento 
ou auto lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, 
parcelamento, ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.). 

c) Não incide o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na revenda pelo 
estabelecimento importador quando esse produto importado não sofrer qualquer processo 
de industrialização. 

d) A isenção do Imposto de Renda decorrente de doença grave pode ser deferida 
independentemente de laudo pericial oficial, bastando a existência de provas suficientes 
nos autos. 

e) O termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança 
judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação 
tributária expressamente reconhecida. 

Comentários 

        A alternativa C está incorreta. 

Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de 
sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que 
não tenham sofrido industrialização no Brasil. STJ. Corte Especial. EREsp 
1.403.532-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para o acórdão Min. 
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 14/10/2015 (recurso 
repetitivo) (Info 574). 
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Vejam explicação detalhada de Márcio Cavalcante16: 

O fato de o nome do tributo ser "Imposto sobre Produtos Industrializados" não 
significa que só ocorra o fato gerador do IPI se houver imediata operação de 
industrialização. Não é isso. O CTN definiu no art. 46 quais são os fatos geradores 
do imposto e nele se inclui "a saída do produto industrializado do estabelecimento 
industrial ou equiparado a industrial". 

Assim, a saída do produto industrializado da empresa que o importou amolda-se 
perfeitamente na hipótese do art. 46, II, do CTN. 

O inciso II do art. 46 fala em "saída do produto industrializado do estabelecimento 
industrial ou equiparado a industrial". A empresa que importou o produto 
industrializado e depois o revendeu pode ser considerada "estabelecimento 
industrial" ou "equiparado a industrial"? 

SIM. A empresa que importa o produto industrializado e depois o revende, mesmo 
que não seja uma indústria, é equiparada, por lei, a estabelecimento industrial. 

Quem faz essa equiparação é o art. 51, II, do CTN c/c art. 4º, I, da Lei nº 4.502/64. 
Veja: 

CTN, Art. 51. Contribuinte do imposto (IPI) é: II - o industrial ou quem a lei a ele 
equiparar; 

  

Lei nº 4.502/64, Art. 3º Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que 
industrializar produtos sujeitos ao imposto. 

Art. 4º Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei: 
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira; 

Além da Lei nº 4.502/64, existem duas outras leis que também equiparam o 
importador a estabelecimento industrial: art. 79 da MP 2.158-35/2001 e art. 13 da 
Lei nº 11.281/2006. 

Dessa forma, seja pela combinação dos arts. 46, II, e 51, parágrafo único, do CTN, 
seja pela combinação dos arts. 51, II, do CTN, 4º, I, da Lei nº 4.502/1964, 79 da 
MP n. 2.158-35/2001 e 13 da Lei n. 11.281/2006 - nenhum deles até então 
afastados por inconstitucionalidade -, os produtos importados estão sujeitos a 
uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador 
na operação de revenda. 

Assim, não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de 
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que o importador 
é equiparado por lei a indústria (estabelecimento industrial).  

 

16 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Produtos importados estão sujeitos à nova incidência de IPI na 
operação de revenda. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c96c08f8bb7960e11a1239352a479053
>. Acesso em: 29/01/2020 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c96c08f8bb7960e11a1239352a479053
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c96c08f8bb7960e11a1239352a479053
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Essa conduta do Fisco de tributar a importação do produto industrializado e 
depois cobrar novo IPI no momento da revenda do produto não implica em bis in 
idem? 

NÃO. Essa interpretação não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla 
tributação ou bitributação. Isso porque o CTN prevê dois fatos geradores 
distintos: o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de 
produto industrializado do exterior (inciso I) e a saída do produto industrializado 
do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor (inciso II). 

A primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a margem 
de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação incide sobre o preço da 
venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira importadora.  

Mas esse entendimento não fará com que a cadeia produtiva seja muito onerada? 
Não haverá uma sobrecarga sobre o importador/revendedor? 

NÃO. Esse entendimento não onera a cadeia produtiva além do razoável. O 
importador, na primeira operação (importação) acumula os papeis de contribuinte 
de fato e de direito em razão da territorialidade já que o estabelecimento 
industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei nacional brasileira 
como contribuinte de direito do IPI. Em outras palavras, o Brasil não pode tributar 
o vendedor estrangeiro (porque está fora do país), então ele cobra o imposto do 
importador. Ocorre que essa empresa brasileira que fez a importação acumulará 
o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como 
abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de 
direito. Isso porque o IPI é um imposto não-cumulativo, o que significa dizer que 
o valor pago a título de IPI na operação imediatamente anterior (importação) pode 
ser abatido do mesmo imposto na operação posterior (revenda), nos termos do 
art. 49 do CTN.  

Neste caso, haverá bitributação de IPI e ICMS? 

SIM. Na revenda interna do produto importado haverá tributação tanto de IPI 
como de ICMS. Ocorre que a Lei Kandir (LC 87/96) admite hipóteses expressas de 
bitributação entre o IPI e o ICMS. O que a Lei faz é "minimizar" os custos dessa 
bitributação. Isso porque o art. 13, § 2º da LC 87/96 estabelece que o valor do IPI 
não integra a base de cálculo do ICMS toda vez que a operação configurar fato 
gerador de ambos os impostos, ou seja, a lei permite a bitributação, mas minora 
seus efeitos ao retirar o IPI da base de cálculo do ICMS. Não se pode dizer que a 
referida Lei é inconstitucional porque ela é uma mera reprodução do disposto no 
art. 155, § 2º, XI, da CF/88, que parte do pressuposto justamente da possibilidade 
de se bitributar pelo IPI e pelo ICMS. 

A alternativa A está correta. 

A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.230.957/RS, de 
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, pelo rito previsto no art. 543-C 
do CPC, pacificou o entendimento no sentido da não incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias (STJ AgRg no REsp 1470661 
SC) 



 

134 

 

       A alternativa B está correta. 

A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do 
crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado 
por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via 
documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de 
outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.). (REsp 1355947 SP).  

        A alternativa D está correta. 

A isenção do Imposto de Renda decorrente de doença grave pode ser deferida 
independentemente de laudo pericial oficial, bastando a existência de provas 
suficientes nos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 392075/MG, AgRg no AREsp 
514195/RS e AgRg no AREsp 492341/RS 

    A alternativa E está correta. Nos casos de tributo declarado, mas não pago, não há 
que se falar em decadência, pois o crédito tributário estará constituído pela própria 
declaração de débito do contribuinte, sendo possível a imediata inscrição em dívida ativa 
e posterior ajuizamento da ação de execução fiscal. 

Súmula nº 436, STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo 
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência 
por parte do fisco.  

Assim, a preocupação passa, portanto, a ser com o prazo prescricional, contado a 
partir do vencimento do prazo para pagamento. 

A contagem do prazo prescricional para a Fazenda exercer a pretensão de 
cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, se inicia a partir 
da data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, ou a 
partir da data da própria declaração, o que for posterior (STJ REsp 1.120.295/SP) 

  

Q9. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) O imposto sobre produtos industrializados, segundo a Constituição Federal, será 
seletivo, em função da essencialidade do produto, não cumulativo, compensando-se o que 
for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, salvo em relação às 
empresas optantes pelo lucro presumido, e não incidirá sobre produtos industrializados 
destinados ao exterior. 

b) O imposto sobre a propriedade territorial rural será progressivo, terá suas alíquotas 
fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, não incidirá 
sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não 
possua outro imóvel e será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na 
forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de 
renúncia fiscal. 
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c) A instituição de imposto inominado, de competência residual da União, poderá ocorrer 
mediante lei complementar ou ordinária, desde que seja não cumulativo e não tenha fato 
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal. 

d) A União, na iminência ou nos casos de guerra externa ou de grave comoção intestina, 
poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência 
tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

Comentários 

     A alternativa B está correta. 

Art. 153 § 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: I - será progressivo e terá 
suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas; II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, 
quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel; III - será fiscalizado 
e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não 
implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. 

A alternativa A está incorreta. A não-cumulatividade pode ser aplicada tanto para 
empresas do lucro real como do lucro presumido. 

Art. 153 § 3º O imposto previsto no inciso IV: I - será seletivo, em função da 
essencialidade do produto; II - será não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. 

 
       A alternativa C está incorreta. 

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;        

      A alternativa D está incorreta. Não há a previsão desse imposto extraordinário no caso 
de comoção intestina. 

Art. 154. A União poderá instituir: 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. 

 

Q10.  TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Acerca do orçamento público, tendo em conta as disposições constitucionais: 

a) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto 
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encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada 
a ações e serviços públicos de saúde. 

b) As programações orçamentárias previstas nas emendas individuais ao projeto de lei 
orçamentária não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem 
técnica. 

c) Constitui crime de responsabilidade a realização de investimento cuja execução 
ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que 
autorize a inclusão. 

d) A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, 
tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a 
essas funções, mediante ato do Poder Executivo, desde que haja prévia autorização 
legislativa. 

e) Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, 
em duodécimos, na forma da lei complementar. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. 

CRFB, Art. 167, § 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no 
âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de 
viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do 
Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no 
inciso VI deste artigo.  

A alternativa A está correta. 

Art. 166, § 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão 
aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 
corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo 
que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de 
saúde 

A alternativa B está correta. O antigo art. 166, §12 foi repetido no art. 166, §13, com 
a EC 100/19. 

Art. 166, § 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não 
serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica 

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não 
serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)  
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A alternativa C está correta. 

Art. 167, § 1º.  Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 
que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

 A alternativa E está correta. 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei 
complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 

 

Q11. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Sobre a medida cautelar fiscal: 

I. É incabível a propositura de medida cautelar fiscal sem a constituição definitiva do crédito 
tributário. 

II. A medida cautelar fiscal é assecuratória apenas do crédito tributário, sendo os demais 
créditos públicos garantidos por outros instrumentos processuais. 

III. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça admite a decretação de 
indisponibilidade de bens de pessoa jurídica, ainda que estes não constituam o seu ativo 
permanente quando não forem localizados no patrimônio do devedor bens que possam 
garantir a execução fiscal. 

a) Está correta apenas a assertiva II. 

b) Está correta apenas a assertiva III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

d) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

A assertiva I está incorreta. 

Lei 8.397/92, Art. 1°, parágrafo único. O procedimento cautelar fiscal poderá ser 
instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial 
da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
respectivas autarquias. (Redação dada pela Lei nº 9.532, de 1997) Parágrafo único. 
O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, alínea "b", e VII, 
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do art. 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário. (Incluído pela 
Lei nº 9.532, de 1997) 

A assertiva II está incorreta. 

Lei 8.397/92, Art. 2º. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito 
passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor: (Redação dada 
pela Lei nº 9.532, de 1997) (Produção de efeito) 

A assertiva III está correta. 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACEN 
JUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE 
ATIVO FINANCEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO INEXISTENTE. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. [...] 2. O art. 
4º, § 1º, da Lei n. 8.397/02 que disciplina a medida cautelar fiscal, preparatória ou 
incidental põe a salvo do gravame da indisponibilidade os bens de pessoa jurídica 
que não integrem o seu ativo permanente. Todavia, em situações excepcionais, 
quando não forem localizados no patrimônio do devedor bens que possam 
garantir a execução fiscal, o STJ admite a decretação de indisponibilidade de bens 
de pessoa jurídica, ainda que estes não constituam o seu ativo permanente. 3. 
Hipótese em que analisar se, no caso dos autos, é cabível a indisponibilidade de 
bens que não constituam o ativo permanente das pessoas jurídicas executadas, 
requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, 
em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental 
improvido. (AgRg no REsp 1536830/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015) 

 

Q12. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Acerca da execução fiscal: 

a) Os embargos à execução fiscal não terão efeito suspensivo, salvo se estiver garantida 
integralmente a execução e presentes os pressupostos para a concessão da antecipação 
da tutela provisória. 

b) Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital, na execução 
fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali 
previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. 

c) O despacho do juiz que defere o processamento da execução fiscal importa, a um só 
tempo, em ordem para citação, penhora, arresto, registro da penhora ou do arresto, 
avaliação dos bens penhorados ou arrestados e, caso não suspensa a execução, leilão. 

d) Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória em que se 
discute o crédito tributário implica litispendência em relação aos embargos do devedor 
caso a matéria de defesa tratada nestes últimos seja a mesma. 
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e) Na execução por carta, é possível a duplicidade de embargos, cabendo, porém, ao juízo 
deprecado o julgamento dos embargos que versarem sobre vícios ou irregularidades 
praticados no próprio juízo deprecado. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. Não é incluso o leilão. 

Lei 6830/80 (LEF), Art. 7º. O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 
ordem para:  

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; 

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 
depósito, fiança ou seguro garantia;    (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 
;   

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;  

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de 
custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14;   

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

A alternativa A está correta. A Lei n.° 6.830/80 prevê expressamente que, na 
execução fiscal, para que o devedor possa se defender por meio de embargos é 
indispensável a garantia da execução (§ 1º do art. 16). 

Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 

Em sua redação original, o CPC também exigia a garantia do juízo como condição 
para a apresentação dos embargos na execução comum.  

Todavia, com o advento da Lei n.° 11.382/06, o CPC foi alterado com o objetivo de 
permitir que os embargos fossem opostos mesmo sem que o devedor tivesse garantido a 
execução (art. 736). 

A mudança do CPC não influenciou a regra da LEF. Como existe uma previsão 
expressa e específica no § 1º, do art. 16, da Lei n.° 6.830/80, mantém-se a 
exigência de prévia garantia do juízo para que possa haver a oposição dos 
embargos à execução fiscal (AgRg no REsp 1257434/RS, Rel. Min. Castro Meira, 
Segunda Turma, julgado em 16/08/2011).  

LEF, Art. 9º Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora 
e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 
crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 
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IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. 

Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

I - do depósito; 

II - da juntada da prova da fiança bancária; 

III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 

De todo modo, a oposição de embargos à execução fiscal não suspende 
automaticamente os atos executivos. Não há, portanto, uma suspensão ope legis (por força 
de lei) da execução fiscal por conta dos embargos. 

É possível, no entanto, que o juiz determine a suspensão da execução desde que o 
devedor/embargante demonstre a presença de dois requisitos: 

a) relevância dos argumentos jurídicos expostos nos embargos (fumus boni juris); e 

b) perigo de dano de difícil ou de incerta reparação caso a execução prossiga 
(periculum in mora). 

São os requisitos da tutela provisória. 

Isso foi decidido no REsp 1.272.827-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 
em 22/5/2013 (recurso repetitivo). 

Por tudo isso, a assertiva A está correta. 

Professor, mas queria saber de onde foram tirados tais requisitos? 

A Lei n.° 6.830/80 não tem regra sobre os efeitos da oposição de embargos. Assim, 
segundo decidiu o STJ, deve-se aplicar, por subsidiariedade, o que dispunha o § 1º do art. 
739-A do CPC/73. 

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 
embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da 
execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 
incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 
depósito ou caução suficientes. 

Atualmente, portanto, aplica-se o art. 919, §1º, CPC/15. 

CPC, Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.  

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 
embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da 
execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 
incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 
depósito ou caução suficientes. 

A alternativa B está correta. 
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 Súmula 414, STJ. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 
frustradas as demais modalidades. 

A alternativa D está correta. 

É pacífico nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento 
no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre 
os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do 
débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se 
identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice 
identidade a que se refere o art. 301 , § 2º , do CPC " (REsp 1.156.545/RJ, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011). No mesmo 
sentido: AgRg nos EREsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 
Primeira Seção, DJe 04/10/2011; REsp 1.040.781/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, DJe 17/3/2009; REsp 719.907/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro. 
Teori Albino Zavascki, DJe de 5.12.2005. 

A alternativa E está correta. 

LEF, Art. 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos 
no Juízo deprecado, que os remeterá ao Juízo deprecante, para instrução e 
julgamento.  

Parágrafo Único. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou 
irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado, caber-lhe -á unicamente o 
julgamento dessa matéria. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Sobre o processo administrativo-disciplinar no âmbito federal: 

I. A portaria de instauração do processo administrativo-disciplinar prescinde de minuciosa 
descrição dos fatos imputados, sendo certo que a exposição pormenorizada dos 
acontecimentos se mostra necessária somente quando do indiciamento do servidor. 

II. O prazo prescricional interrompido com a abertura do processo administrativo disciplinar 
voltará a correr por inteiro após o decurso do prazo legal para o encerramento do 
procedimento. 

III. Instaurado o competente processo administrativo-disciplinar, fica superado o exame de 
eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância. 

IV. A autoridade administrativa pode aplicar a pena de demissão quando em processo 
administrativo-disciplinar, é apurada a prática de ato de improbidade por servidor público, 
tendo em vista a independência das instâncias civil, penal e administrativa. 
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a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa E está correta. 

A assertiva I está correta. 

Jurisprudência em Teses n.5, STJ: A portaria de instauração do processo 
disciplinar prescinde de minuciosa descrição dos fatos imputados, sendo certo que 
a exposição pormenorizada dos acontecimentos se mostra necessária somente 
quando do indiciamento do servidor. 

A assertiva II está correta. 

Jurisprudência em Teses n.5, STJ: O prazo prescricional interrompido com a 
abertura do Processo Administrativo Disciplinar – PAD voltará a correr por inteiro 
após 140 dias, uma vez que esse é o prazo legal para o encerramento do 
procedimento. 

A assertiva III está correta. 

Jurisprudência em Teses n.5, STJ: Instaurado o competente processo 
administrativo disciplinar, resta superado o exame de eventuais irregularidades 
ocorridas durante a sindicância. 

A assertiva IV está correta. 

Jurisprudência em Teses n.5, STJ: A autoridade administrativa pode aplicar a pena 
de demissão quando em processo administrativo disciplinar é apurada a prática 
de ato de improbidade por servidor público, tendo em vista a independência das 
instâncias civil, penal e administrativa. 

 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de 2ª (segunda) chamada, 
nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter 
fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. 

b) É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de 
concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, 
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com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir 
no certame. 

c) É possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço 
público, desde que haja lei emanada do Poder Legislativo competente e previsão no edital 
regulamentador do certame. 

d) É possível a fixação de limite etário para a inscrição em concurso público para ingresso 
na carreira de policial, desde que a referida discriminação seja estabelecida por lei e 
justificada pela natureza das atribuições do cargo a preencher. 

e) É nula e sem efeitos jurídicos válidos a contratação de pessoal pela Administração Pública 
sem observância de prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses 
excepcionadas pela própria Constituição, ressalvado o direito às verbas indenizatórias, sob 
pena de enriquecimento ilícito do Estado à custa dos serviços efetivamente prestados pelo 
trabalhador. 

Comentários 

A alternativa A foi considerada correta. 

Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada 
nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de 
caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital 
permitindo essa possibilidade. [STF. Pleno. RE 630733/DF, 15/5/13 - Rep. Geral - 
Info 706] 

Márcio Cavalcante explica os principais fundamentos do STF17: 

• o princípio da isonomia estaria violado se a Administração Pública beneficiasse 
determinado indivíduo em detrimento de outro nas mesmas condições; 

• o princípio da isonomia não possibilita que o candidato tenha direito de realizar 
prova de segunda chamada em concurso público por conta de situações 
individuais e pessoais, especialmente porque o edital estabelece tratamento 
isonômico a todos os outros candidatos; 

• além disso, a análise da presente questão não se limita ao exame do princípio 
da isonomia, devendo ser considerados outros princípios envolvidos; 

• o concurso público é um processo de seleção que deve ser realizado com 
transparência, impessoalidade, igualdade e com o menor custo para os cofres 
públicos. Dessa maneira, não é razoável a movimentação de toda a máquina 
estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontrem 

 

17 https://www.dizerodireito.com.br/2018/11/a-candidata-que-esteja-gestante-no-dia.html 

https://www.dizerodireito.com.br/2018/11/a-candidata-que-esteja-gestante-no-dia.html
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impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame por motivos 
exclusivamente individuais; 

• ao se permitir a remarcação do teste de aptidão física nessas circunstâncias, está 
se possibilitando que o término do concurso seja adiado inúmeras vezes, sem 
limites, considerando que, naquele determinado dia marcado, algum candidato 
poderia ter problemas de ordem individual, o que causaria tumulto e dispêndio 
desnecessário para a Administração; 

• assim, não é razoável que a Administração fique à mercê de situações adversas 
para colocar fim ao certame, de modo a deixar os concursos em aberto por prazo 
indeterminado. 

Com base nesse julgado, os Tribunais no país começaram aplicar esse 
entendimento, inclusive, para gestantes que, por ora, estariam 
impossibilitadas de realizar o teste físico. 

Por isso, o TRF4 considerou correta. 

Todavia, em 2018, quando o caso chegou ao STF, a Suprema Corte 
entendeu que essa situação é peculiar, sendo justificável o tratamento 
diverso para gestantes (mesmo que o edital proíba a remarcação do teste). 

É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja 
grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em 
edital do concurso público. STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 21/11/2018 (repercussão geral). 

Principais argumentos: 

• A CF/88 protege a maternidade, a família e o planejamento familiar, de forma 
que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada. 

• Em razão deste amparo constitucional específico, a gravidez não pode causar 
prejuízo às candidatas, sob pena de malferir os princípios da isonomia e da 
razoabilidade. 

• Não seria proporcional nem razoável exigir que a candidata colocasse a vida de 
seu bebê em risco, de forma irresponsável, ao se submeter a teste físico mediante 
a prática de esforço incompatível com a fase gestacional. 

• O não reconhecimento desse direito da mulher compromete a autoestima social 
e a estigmatiza. 

• As mulheres têm dificuldade em se inserir no mercado de trabalho e enfrente 
obstáculos para alcançar postos profissionais de maior prestígio e remuneração. 
Por consequência, acirra-se a desigualdade econômica, que por si só é motivo de 
exclusão social. 

• O STF entendeu que a situação da candidata grávida merece tratamento 
diferente do caso de candidatos doentes ou que não compareceram ao teste por 
motivo de força maior. Assim, justifica-se fazer um distinguishing em relação ao 
que foi decidido no RE 630733/DF. 
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Atraso no concurso 

O STF afirmou que permitir à candidata gestante fazer prova em outra data não 
gera atraso na conclusão do concurso público. Isso porque a Administração 
Pública pode continuar o certame normalmente, fazendo apenas a reserva do 
número de vagas para essa situação excepcional. 

Se após a realização do teste de aptidão física remarcado, a candidata conseguir 
a aprovação e classificação, será empossada. Caso contrário, será empossado o 
candidato ou candidata remanescente na lista de classificação, em posição 
imediatamente subsequente. 

Portanto, fiquem atentos para as próximas provas. 

A alternativa B está correta. 

É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de 
concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase 
da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem 
classificados para prosseguir no certame. RE 635739/AL, rel. Min. Gilmar Mendes, 
19.2.2014.  

A alternativa C está correta. 

É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de 
teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja 
lei emanada do Poder Legislativo competente e previsão no edital 
regulamentador do certame. Incidência da Súmula nº 686 /STF. (STF - AG.REG. no 
RE 537795 DF). 

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 D está correta. 

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). 

 A alternativa E está incorreta. Não há direito a recebimento de verbas indenizatórias, 
mas apenas o salário referente ao período trabalhado e levantamento do FGTS. 

É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de 
prévia aprovação em concurso público — além das hipóteses excepcionadas pela 
própria Constituição —, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos 
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válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os 
direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos 
do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS (STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori 
Zavascki, d.j. 15/09/2016). 

 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) A responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa que cause 
lesão ao erário exige regime jurídico estatutário, mas o exercício da atividade pode ser 
decorrente de concurso público ou cargo em comissão. 

b) Todo ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário exige dolo do agente 
e perda patrimonial pública. 

c) Constitui ato de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito por perceber 
vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba pública, desde 
que haja prejuízo ao Poder Público igual ou superior a essa vantagem. 

d) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade 
administrativa por atentar contra os princípios da Administração Pública. 

e) Permitir que se utilizem, em obra ou serviço particular, veículos, equipamentos ou 
material da Administração Pública caracteriza ato de improbidade administrativa, 
independentemente de causar prejuízo ao erário. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

LIA, Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública (...): VI - deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo; 

Informação extra: 

A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta 
violação ao Princípio da Publicidade. Vale ressaltar, no entanto, que o simples 
atraso na entrega das contas, sem que exista dolo na espécie, não configura ato 
de improbidade. 

Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei nº 
8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário 
demonstrar a má-fé ou o dolo genérico. 

Assim, por exemplo, se o Prefeito não presta contas, para que ele seja condenado 
por improbidade administrativo será necessário provar que ele agiu com dolo ou 
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má-fé. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1382436-RN, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 20/8/2013 (Info 529) 

A alternativa A está incorreta. 

LIA, Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei. 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei. 

A alternativa C está incorreta. Não há a condicionante “desde que haja prejuízo ao 
Poder Público igual ou superior a essa vantagem”. 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer natureza. 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei. 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição 
de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho 
de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades." 

Esse inciso encontra-se no art. 10, relativo aos "Atos de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário". 

De fato, o STJ tem considerado que, na prática dos incisos do art. 10, há dano ao 
erário presumido. 

Em regra, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos 
no art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige-se a presença do efetivo dano ao erário.  
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Exceção: no caso da conduta descrita no inciso VIII do art. 10, VIII18 não se exige a 
presença do efetivo dano ao erário. Isso porque, neste caso, o dano é presumido 
(dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela  
Administração da melhor proposta. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1542025/MG, 
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 05/06/2018. 

Todavia, essa presunção é relativa, de modo que admite prova em contrário. 

Por isso, a Banca considerou errada a assertiva E. 

 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Acerca da anulação e da revogação do ato administrativo: 

a) Ambas podem ser decretadas pelo Poder Judiciário como instrumento de controle da 
atividade administrativa. 

b) Ambas dão-se no âmbito da discricionariedade administrativa. 

c) Ambas retroagem à data em que o ato for praticado. 

d) Ambas podem ser realizadas pela autoridade administrativa competente no exercício da 
autotutela administrativa. 

e) Ambas decorrem da ilegalidade da atuação administrativa. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

Súmula 346, STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus 
próprios atos.  

 

Súmula 473, STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  

A alternativa A está incorreta. 

  Anulação: pode ser declarada pela própria Administração Pública, no exercício de 
sua autotutela, ou pelo Judiciário. Opera efeitos retroativo, “ex tunc”, como se nunca 
tivesse existido, exceto em relação a terceiros de boa-fé. 

 

18 Art. 10 (...) VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; 
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Revogação: não cabe ao Judiciário fazê-lo, exceto no exercício de sua atividade 
atípica administrativa. 

  A alternativa B está incorreta. 

Não cabe, a revogação da anulação, pois a anulação é ato vinculado e a revogação 
só atinge os atos discricionários, pelo que, não há legitimidade da revogação para atingir 
uma anulação, que, em tese, é ato de maior autoridade. 

  A alternativa C está incorreta. A anulação retroage (ex tunc), mas a revogação não 
retroage (ex nunc). 

A alternativa E está incorreta. A anulação decorre da ilegalidade do ato administrativo, 
enquanto que a revogação recai sobre o mérito administrativo (oportunidade e 
conveniência) e não sobre ilegalidade. 

 

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

a) A imperatividade dos atos administrativos admite arbitrariedade da Administração em 
situações em que a atuação punitiva se imponha. 

b) A presunção de legitimidade dos atos administrativos admite prova em contrário, mas o 
ônus de provar a ilegitimidade é do particular. 

c) As penas da Lei de Improbidade Administrativa possuem independência das esferas 
penais, civis e administrativas, mas não podem ser aplicadas cumulativamente. 

d) Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em 
conta somente a extensão do dano causado ao Poder Público. 

e) Não estão sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade particular que receba subvenção, 
benefício ou incentivo fiscal de órgão público. 

Comentários 

A alternativa B está correta. A presunção dos atos administrativos é de veracidade 
(relativa aos fatos), e de legalidade (relativa ao direito), tratando-se de uma presunção 
relativa (juris tantum), que, portanto, admite prova em contrário.  

Nesse caso, caberá ao particular provar a ilegalidade, e não a administração provar 
que está dentro da lei. 

A alternativa A está incorreta. 

A imperatividade não se confunde com a arbitrariedade, porquanto esta não tem 
amparo na legislação, enquanto que aquela se funda em regramentos admitidos pelo 
direito. 
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A alternativa C está incorreta. 

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas 
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 
acordo com a gravidade do fato. 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 12, Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente. 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 1º, Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos 
de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 
menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, 
nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

 

Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. A Administração pode unilateralmente modificar o contrato administrativo, para melhor 
adequá-lo às finalidades de interesse público, desde que respeitados os direitos do 
contratado. 

II. É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração. 

III. Nos empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, é vedado 
incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução. 

a) Está correta apenas a assertiva I. 

b) Está correta apenas a assertiva II. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

 A alternativa C está correta. 

A assertiva I está correta. 



 

151 

 

Lei 8666/93, Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído 
por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado. 

A assertiva II está correta. 

Lei 8666/93, Art. 24 É dispensável a licitação: V – quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 

A assertiva III está incorreta. 

Lei 8666/93, Art. 7º § 3o É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto 
nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de 
concessão, nos termos da legislação específica. 

 

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Sem que haja dano efetivo ao patrimônio público, ou enriquecimento ilícito do réu, é 
inviável a constatação de ter ocorrido ato de improbidade administrativa. 

II. A utilização de provas emprestadas não é possível na ação de improbidade 
administrativa. 

III. A indisponibilidade de bens pode ser decretada na ação de improbidade administrativa, 
independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou 
na iminência de fazê-lo. 

a) Está correta apenas a assertiva III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários  

 A alternativa A está correta. 

 A assertiva I está incorreta. Mesmo que não haja dano efetivo ao patrimônio público, 
ou enriquecimento ilícito do réu, é possível haver improbidade administrativa, nos casos 
de atos de improbidade administrativa que atentem aos princípios da administração 
pública (art. 11, Lei n. 8.429/92). 
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A assertiva II está incorreta. A prova emprestada é amplamente aceita nas mais 
diversas esferas, inclusive na improbidade. 

A jurisprudência do STJ é firme pela licitude da utilização de prova emprestada, 
colhida na esfera penal, nas ações de improbidade administrativa (STJ REsp 
1297021 PR, Rel. Min. Eliana Calmon, d.j. 12/11/13). 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
EM PAD. É possível utilizar, em processo administrativo disciplinar, na qualidade 
de "prova emprestada", a interceptação telefônica produzida em ação penal, 
desde que devidamente autorizada pelo juízo criminal e com observância das 
diretrizes da Lei 9.296/1996. Precedentes citados: MS 14.226-DF, Terceira Seção, 
DJe 28/11/2012; e MS 14.140-DF, Terceira Seção, DJe 8/11/2012. MS 16.146-DF, 
Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22/5/2013. 

Desde que observado o devido processo legal, é possível a utilização de provas 
colhidas em processo criminal como fundamento para reconhecer, no âmbito de 
ação de conhecimento no juízo cível, a obrigação de reparação dos danos 
causados, ainda que a sentença penal condenatória não tenha transitado em 
julgado. Com efeito, a utilização de provas colhidas no processo criminal como 
fundamentação para condenação à reparação do dano causado não constitui 
violação ao art. 935 do CC/2002 (1.525 do CC/16). Ademais, conforme o art. 63 
do CPP, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente é 
pressuposto para a sua execução no juízo cível, não sendo, portanto, impedimento 
para que o ofendido proponha ação de conhecimento com o fim de obter a 
reparação dos danos causados, nos termos do art. 64 do CPP. AgRg no AREsp 
24.940-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014 
(informativo 536). 

(...) o inquérito civil possui eficácia probatória relativa para fins de instrução da 
ação civil pública. Contudo, no caso em tela, em que a prova da irregularidade da 
dispensa de licitação é feita pela juntada de notas de empenho diversas, dando 
conta da prestação de serviço único, com claro fracionamento do objeto, 
documentos estes levantados em inquérito civil, não há como condicionar a 
veracidade da informação à produção da prova em juízo,  porque tais documentos 
não tiveram sua autenticidade contestada pela parte interessada, sendo certo que, 
trazidos aos autos apenas em juízo, não teriam seu conteúdo alterado. (STJ, 
REsp 1280321/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, d.j. 06/03/2012). 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INQUÉRITO CIVIL: VALOR 
PROBATÓRIO.  

1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher elementos 
probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública.  

2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas 
sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há 
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contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do 
contraditório. 

3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao 
juiz, no seu livre convencimento, sopesá-las, observando as regras processuais 
pertinentes à distribuição do ônus da prova.  

4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 849841/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, d.j. 
28/08/2007). 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE A PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS. INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
JUDICIALMENTE AUTORIZADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DAS 
PROVAS OBTIDAS PARA FINS DE INSTRUIR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 
DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 

1. Como se sabe, o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal prevê a 
inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal. 

2. Por sua vez, em cumprimento ao mandamento constitucional acima 
mencionado, o artigo 1º da Lei 9.296/1996 permite a interceptação das 
comunicações telefônicas para a prova em investigação criminal e em instrução 
processual penal, desde que precedida de ordem judicial.  

3. Embora a interceptação telefônica só possa ser autorizada para fins de 
produção de prova em investigação ou processo criminal, o certo é que uma vez 
autorizada judicialmente, o seu conteúdo pode ser utilizado para fins de imposição 
de pena, inclusive de perda de cargo, função ou mandato, não se mostrando 
razoável que as conversas gravadas, cujo teor torna-se público com a prolação de 
sentença condenatória, não sejam aproveitadas na esfera civil ou administrativa. 
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 

4. Inviável, por conseguinte, acoimar-se de ilegais as decisões proferidas na 
instância de origem, uma vez que, tendo sido licitamente autorizada a 
interceptação telefônica dos investigados em inquérito policial, é plenamente 
possível o compartilhamento da prova para fins de instruir ação civil pública 
referente aos mesmos fatos. 

5. Recurso improvido. (STJ, RHC 52209/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, d.j. 
20/11/2014). 

 

Ainda, lembro que não é necessário que as partes sejam as mesmas. Elas se 
manifestarão agora. Nesse sentido, confira-se enunciado 30/CJF: 

ENUNCIADO 30, I Jornada CJF – É admissível a prova emprestada, ainda que não 
haja identidade de partes, nos termos do art. 372 do CPC. 
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É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual 
não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada. A 
grande valia da prova emprestada reside na economia processual que 
proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção 
de prova de idêntico conteúdo. Igualmente, a economia processual decorrente da 
utilização da prova emprestada importa em incremento de eficiência, na medida 
em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de 
tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do 
processo, inserida na CF pela EC 45/2004. Assim, é recomendável que a prova 
emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a 
garantia do contraditório. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a 
processos  em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir 
excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso. Assegurado 
às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a 
prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. EREsp 617.428-
SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014. (informativo 543). 

A assertiva III está correta. No tocante à indisponibilidade de bens, o STJ entende 
(julgado em recurso repetitivo) que se trata de tutela de evidência, dispensando a 
comprovação do periculum in mora. Basta a demonstração da probabilidade do direito. 

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal 
contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade 
administrativa (Lei n. 8.429/1992).  

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de 
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado 
quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo 
que cause dano ao Erário. 

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de 
Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell 
Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos 
precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 
1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 
197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 
28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 
20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 
21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no 
comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens 
é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de 
responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, 
estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo 
determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de 
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improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O 
periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo 
requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já 
apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade 
patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é 
implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.  

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, 
ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos 
tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento 
ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato 
ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração 
do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar 
sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à 
preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, 
bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por 
ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no 
Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 
7/6/2013. 

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de 
Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu 
esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que 
o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma 
peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, 
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, 
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes 
indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, 
que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 
8/2008/STJ. (REsp 1.366.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro Og 
Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 19.09.2014). 

Q8. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação 
se, após serem preenchidas todas as vagas, surgirem novas vagas durante o prazo de 
validade do certame. 

II. É taxativo o rol de doenças graves na Lei do Regime Jurídico Único para efeito de 
aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. 
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III. O registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos 
terrenos de marinha. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

 A alternativa C está correta. 

A assertiva I está incorreta. 

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo 
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas 
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada 
por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso 
do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do 
aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 
cabal pelo candidato.  

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso 
público exsurge nas seguintes hipóteses:  

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;  

b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 
classificação; e  

c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade 
do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 
imotivada por parte da administração nos termos acima.  

STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 
(repercussão geral) (Info 811). 

Vejam outros entendimentos sobre concursos públicos e direito subjetivo à 
nomeação. 

O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito 
subjetivo à nomeação caso surjam: 

a) novas vagas durante o prazo de validade do certame; 

b) haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu 
provimento e 

c) não tenha restrição orçamentária.  
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STJ. 1ª Seção. MS 22.813-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/06/2018 
(Info 630). 

Durante o prazo de validade do concurso, um servidor se aposentou, mas não 
houve autorização do Ministério do Planejamento para que o órgão federal fizesse 
o provimento desta vaga. Um mês após o fim do prazo de validade do concurso, 
a Administração Pública abriu novo concurso para este cargo.  

O STF entendeu que este candidato não possui direito líquido e certo à nomeação 
porque:  

a) foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital; e 

b) o prazo de validade do concurso em que ele foi aprovado expirou antes da 
abertura do novo certame.  

c) realmente surgiu uma vaga decorrente da aposentadoria, mas não houve 
manifestação do órgão competente se havia disponibilidade orçamentária para 
que este cargo fosse imediatamente provido.  

Assim, para o Tribunal, a situação não se enquadra nas hipóteses previstas no RE 
837311/PI. STF. 1ª Turma. RMS 31478/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 9/8/2016 (Info 834). 

A desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a 
mera expectativa em direito líquido e certo, garantindo a nomeação dos 
candidatos que passarem a constar dentro do número de vagas previstas no 
edital. STJ. 1ª Turma.RMS 53506-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 
26/09/2017 (Info 612). STJ. 2ª Turma. RMS 52251/PR, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 05/09/2017. STF. 1ª Turma. ARE 1058317 AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017. 

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de 
ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou 
progressões funcionais que alcançariam se houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 
nomeação. STF. Plenário. RE 629392 RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
8/6/2017 (repercussão geral) (Info 868). 

A assertiva II está correta. 

Os proventos serão integrais quando o servidor for aposentado por invalidez 
permanente decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificadas em lei. Se não houver essa especificação, os proventos 
serão proporcionais: C.F., art. 40, I. II” (RE 175.980, Rel. Min. Carlos Velloso, 
Segunda Turma, DJ 20.2.1998). 

CF/88 prevê, em seu art. 40, § 1º, I, a possibilidade de os servidores públicos 
serem aposentados caso se tornem total e permanentemente incapazes para o 
trabalho. Trata-se da chamada aposentadoria por invalidez. 

Em regra, a aposentadoria por invalidez será paga com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição. Excepcionalmente, ela será devida com proventos 
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integrais se essa invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. 

Assim, a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige 
que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de 
regência. 

O art. 41, § 1º, I, da CF/88 é bastante claro ao exigir que a lei defina as doenças e 
moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 
Logo, esse rol legal deve ser tido como EXAUSTIVO (TAXATIVO). 

Com base no entendimento acima exposto, o STJ tem decidido que serão 
PROPORCIONAIS (e não integrais) os proventos de aposentadoria de servidor 
público federal diagnosticado com doença grave, contagiosa ou incurável que não 
esteja prevista no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/90 nem indicada em lei. 

STJ. 2ª Turma. REsp 1324671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
3/3/2015 (Info 557).  

STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014 (Info 
755). 

A assertiva III está correta. 

Súmula 496, STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em 
terrenos de marinha não são oponíveis à União. 

Os terrenos de marinha pertencem à União, por uma imposição legal, desde a época 
em que o Estado brasileiro foi criado. A CF/88 apenas manteve essa situação (art. 20, VII, 
da CF/88).  

Logo, não tem qualquer validade o título de propriedade outorgado a particular de 
bem imóvel situado em terreno de marinha ou acrescido. 

Quando a União faz o procedimento de demarcação do terreno de marinha, ela 
declara que todos os imóveis existentes naquela determinada faixa são da União e os 
eventuais títulos de propriedade de particulares são também declarados nulos. Não é nem 
sequer necessário que a União ajuíze uma ação específica de anulação dos registros de 
propriedade dos ocupantes de terrenos de marinha. Basta o procedimento de demarcação. 

  

Q9. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa que corretamente completa, pela ordem, a seguinte afirmação: 

As ferrovias são assentadas sobre ____ que é margeada por uma ____ cuja natureza jurídica 
(desta última) é de ____. 

a) faixa de domínio – área non aedificandi – limitação administrativa. 

b) área non aedificandi – faixa de domínio – servidão administrativa. 

c) faixa de domínio – área non aedificandi – servidão administrativa. 
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d) área non aedificandi – faixa de domínio – limitação administrativa. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Comentários 

 A alternativa A está correta. 

Lei n. º 6.766/79, art. 4º, III . Ao longo das águas correntes e dormentes e das 
faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de 
uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores 
exigências da legislação específica;  

O TRF 4ª Região tem uma jurisprudência antiga que diz: 

AÇÃO DEMOLITÓRIA. CASAS CONSTRUÍDAS SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO DE 
RODOVIA E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL 1.A faixa de domínio e a área não 
edificável constituem-se em limitações administrativas que não geram direito à 
indenização por não retirarem o direito de propriedade. 2.Apelo improvido. 
(TRF4, AC 2001.04.01.012895-9, QUARTA TURMA, Relator JOEL ILAN 
PACIORNIK, DJ 26/06/2002). 

 

Q10. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Ofende os princípios da antiguidade e da proporcionalidade a vedação de que, antes de 
completado período mínimo de três anos, servidor federal dispute remoção para 
localidades que serão oferecidas a novos concursados. 

II. O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever 
decisão judicial transitada em julgado, nem para determinar a suspensão de benefícios 
garantidos por sentença transitada em julgado, ainda que o direito reconhecido pelo Poder 
Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência prevalente no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal. 

III. O prazo decadencial para que a Administração anule ou revogue os próprios atos, 
previsto na Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, não se consuma no período compreendido entre a 
concessão de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e 
registro pelo Tribunal de Contas da União. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 
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Comentários  

A alternativa D está correta. 

A assertiva I está correta. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE REMOÇÃO. 
PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NO LOCAL DE LOTAÇÃO. RELOTAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. 1. A norma prevista no art. 28 , § 1º , da Lei n.º 11.415 /2006, 
deve ser interpretada sistematicamente, porque, além de admitir flexibilização - 
remoção no interesse da Administração -, a vedação à participação de quem não 
completou o período mínimo de três anos em concurso de remoção, aliada a não-
abertura de processo de relotação prévio à nomeação de candidatos aprovados 
em concurso público mais recente, implica a preterição de servidores mais antigos 
na carreira na escolha de vagas já existentes em localidades de sua preferência, 
em afronta ao princípio da proporcionalidade. 2. Com efeito, a Administração, 
após a definição das remoções a serem deferidas, deve oportunizar aos servidores 
mais antigos a opção de relotação para as vagas remanescentes. Conquanto a 
remoção de servidor, antes de cumpridos três anos de serviço na lotação inicial, 
só possa ocorrer no interesse da Administração (art. 28 da Lei nº 11.415 /2006), 
deve se atentar para a máxima de que discricionariedade não é sinônimo de 
arbitrariedade. 3. A Administração, ao agir discricionariamente, deve pautar-se 
pela razoabilidade, sopesando suas necessidades com os interesses de seus 
servidores, quando conciliáveis. A possibilidade de relotação, antes da nomeação 
e lotação de novos concursados, é prática que respeita e valoriza, por meio de 
critérios objetivos, o servidor mais antigo, evitando sua preterição, sem acarretar 
prejuízo ao serviço público. TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 
50419173720154040000 5041917-37.2015.404.0000 (TRF-4) Data de publicação: 
17/12/2015 

A assertiva II está correta. 

INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA 
DA ‘RES JUDICATA’ – ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL 
DISPUTARI DEBEBAT’ – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, 
NOTADAMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA , DE CONTROVÉRSIA JÁ 
APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE 
PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE 
DESCONSTITUIÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DA AUTORIDADE DA COISA 
JULGADA – PRECEDENTES – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – 
POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA 
MANDAMENTAL DECIDIR, EM ATO SINGULAR, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – 
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA EM SEDE REGIMENTAL, PELA 
SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 205, ‘CAPUT’, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 
28/2009) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . – O Tribunal de Contas da União 
não dispõe , constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada 
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em julgado (RTJ 193/556-557) nem para determinar a suspensão de benefícios 
garantidos por sentença revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594), 
ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da 
jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal (MS 
23.665/DF, v.g.), pois a ‘res judicata’, em matéria civil, só pode ser legitimamente 
desconstituída mediante ação rescisória. Precedentes . – A norma inscrita no art. 
474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a 
controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto 
da coisa julgada material – considerada a finalidade prática que o informa – 
absorve, necessariamente, ‘tanto as questões que foram2 Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o 
número 9422066. Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 9 Relatório MS 25805 A 
GR-ED / DF discutidas como as que o poderiam ser’ (LIEBMAN), mas não o foram 
. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, 
tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido 
alegado, mas não o foi , desde que tais alegações e defesas se contenham no 
objeto do processo (‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari 
debebat’ ). Aplicação , ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina . Precedentes . ” 
(STF, MS 25.805, Rel. Min. Celso de Mello, d.j. 26/06/2012) 

A assertiva III está correta. 

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. 

O ato, porque necessita de manifestação de vontade de dois órgãos, é chamado de 
complexo19 (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. 

 

19 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. 
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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)  

 

Q11. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. O direito de filha inválida à pensão por morte de servidor falecido posteriormente à 
invalidez prescreve se não pleiteado no prazo de cinco anos a contar da data do óbito do 
pai. 

II. A participação em concurso público na condição de deficiente físico resta assegurada 
mesmo se equipe multidisciplinar atestar que a deficiência, embora presente, não produz 
dificuldade para o desempenho das funções do cargo. 

III. Em se tratando de multa derivada de poder de polícia, a prescrição intercorrente em 
face da paralisação injustificada do processo por três anos somente se configura no curso 
do processo administrativo, e não após a sua conclusão, com o proferimento da decisão 
final e a constituição definitiva do crédito, a partir da qual passa a correr o prazo de cinco 
anos para a propositura da execução fiscal. 

a) Está correta apenas a assertiva III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
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c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa C foi considerada correta. 

Todavia, a questão foi anulada posteriormente. 

A assertiva I está incorreta. 

Lei 8112/90, Art. 219.  A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, 
prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. 

 

1. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinado pelas normas 
vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da 
aplicação do princípio tempus regit actum. Precedentes desta Corte. 

2. A teor do art. 219 da Lei n.º 8.112 /90, o direito de pleitear 
a pensão estatutária é imprescritível, estando sujeitas à prescrição apenas as 
parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. 

3. Na hipótese, não há a chamada "prescrição do fundo de direito", porquanto, 
também no que tange às pensões e aos benefícios regidos pela Lei n.º 
1.711/52 é de se adotar a imprescritibilidade quanto ao direito à postulação, 
considerando-se prescritas tão somente as prestações que antecedem o 
quinquênio anterior à propositura da ação. 

4. Tendo sido a demanda ajuizada após o advento da Medida Provisória n.º 2.180-
35/2001, consoante se depreende dos autos, aplica-se a limitação da referida 
norma, razão pela qual devem os juros moratórios ser fixados no percentual de 
6% ao ano. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para 
determinar a aplicação do percentual de 6% ao ano dos juros de mora (STJ, REsp 
925452, Rel. Min. Laurita Vaz, d.j. 13/08/2009). 

A assertiva II está correta. 

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) 

Vejam a ementa: 

E M E N T A: CONCURSO PÚBLICO – PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – 
RESERVA PERCENTUAL DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS (CF, ART. 37, VIII) 
– OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO 
RECONHECIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELA PESSOA PORTADORA DE 
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DEFICIÊNCIA – ATENDIMENTO, NO CASO, DA EXIGÊNCIA DE 
COMPATIBILIDADE ENTRE O ESTADO DE DEFICIÊNCIA E O CONTEÚDO 
OCUPACIONAL OU FUNCIONAL DO CARGO PÚBLICO DISPUTADO, 
INDEPENDENTEMENTE DE A DEFICIÊNCIA PRODUZIR DIFICULDADE PARA O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FUNCIONAL – INADMISSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA 
ADICIONAL DE A SITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA TAMBÉM PRODUZIR 
“DIFICULDADES PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO” – 
PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO 

A assertiva III foi dada como correta. A intenção foi cobrar o art. 1º, §1º, Lei n. 
9.873/99. 

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. 

Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela 
Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. 

Art. 1o  Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, 
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à 
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de 
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração 
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 

Contudo, como a redação do item III ficou confusa, a Banca anulou a questão. 

 

Q12. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Impedida a parte de participar de concorrência pública por ato imputável à 
Administração, é devida indenização, com base na Teoria da Perda de uma Chance, 
equivalente ao benefício que teria auferido se vencedor no certame. 

II. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, quando a Administração motiva o ato, 
mesmo que a lei não exija motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. 

III. Havendo alteração da situação de fato ou de direito após o trânsito em julgado de 
decisão judicial concessiva de vantagem funcional, a Administração pode unilateralmente 
suprimir tal vantagem, sem necessidade de processo judicial ou administrativo. 

a) Está correta apenas a assertiva II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 
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e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários  

A alternativa A está correta. 

A assertiva I está incorreta. 

Não há previsão do quantum a ser adotado, até porque a matéria não é prevista no 
Código Civil, mas tão somente pela doutrina e jurisprudência.  

Não é possível a fixação da indenização pela perda de uma chance no valor 
integral correspondente ao dano final experimentado pela vítima, mesmo na 
hipótese em que a teoria da perda de uma chance tenha sido utilizada como 
critério para a apuração de responsabilidade civil ocasionada por erro 
médico. Isso porque o valor da indenização pela perda de uma chance somente 
poderá representar uma proporção do dano final experimentado pela 
vítima. REsp 1.254.141-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012. 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO OBRIGATORIA PARA A CESSÃO DE USO DE BENS PUBLICOS. 
HIPOTESES EM QUE O DIREITO DE TERCEIROS, INTERESSADOS NESSE USO, 
NÃO VAI ALEM DA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SE O ESTADO 
DISPENSA A LICITAÇÃO PARA A CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, AS 
EMPRESAS ASSIM ALIJADAS DA CONCORRENCIA DEVEM ATACAR O ATO 
ADMINISTRATIVO QUE DEIXOU DE SEGUIR O PROCEDIMENTO PROPRIO; SEM 
A ANULAÇÃO DESTE, O HIPOTETICO LUCRO QUE TERIAM SE VENCESSEM A 
LICITAÇÃO NÃO E INDENIZAVEL, NA MEDIDA EM QUE O ARTIGO 1.059 DO 
CÓDIGO CIVIL SUPÕE DANO EFETIVO OU FRUSTRAÇÃO DE LUCRO QUE 
RAZOAVELMENTE SE PODERIA ESPERAR - CIRCUNSTANCIAS INEXISTENTES 
NA ESPECIE, EM RAZÃO DA INCERTEZA ACERCA DE QUEM VENCERIA A 
LICITAÇÃO, SE REALIZADA. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONHECIDO E PROVIDO; PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA 
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA.  BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Resp: 32575 SP 1993/0005217-9, Relator: Ministro Ari Pargendler. 
1997.  

Como terceiro gênero de dano material, recente jurisprudência vem aplicando a 
Teoria da Perda de uma Chance: ato ilícito que resulta a perda de 
oportunidade/chance real de alcançar situação melhor futura. O dano material por 
perda da chance não equivale à dano emergente ou à lucro cessante e, da mesma 
forma, não equivale à dano moral, embora o ato ilícito que o configurou possa 
figurar como elemento agregador/agravante do dano moral. Demonstrado que a 
conduta da ECT, ao não entregar no prazo contratado o Sedex 10, mas vários dias 
depois, acarretou a não apresentação em tempo hábil de proposta para 
concorrência pública. A concorrência tinha como parâmetro de escolha o melhor 
preço. O preço do autor era inferior àquele fixado pelo vencedor, evidenciando 
CHANCE REAL de ganhar o certame. Preenchidos os requisitos caracterizadores 
de direito material por perda de uma chance, a indenização NÃO deve 
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corresponder ao efetivo resultado final, porque trata da chance obtê-lo e não de 
sua efetiva obtenção. O quantum deve ser fixado tornando-se como parâmetro o 
valor total do resultado esperado e sobre este incidindo um coeficiente de 
redução proporcional às probabilidades de obtenção do resultado final (...)”. → 
TRF4, Apelação Cível nº 2007.72.00.015359-0, 3ª Turma, Desembargadora 
Federal Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 11/01/2012.  

Ademais, tem que comprovar. 

A chance perdida deve ser REAL e SÉRIA, que proporcione ao lesado efetivas 
condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. (AgRg no REsp 
1220911/RS, Segunda Turma, julgado em 17/03/2011). 

(...) perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito 
provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. (STJ. 4ª Turma, REsp 
1190180/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/11/2010) 

A assertiva II está correta. É exatamente esse o pensamento doutrinário e 
jurisprudencial. 

Há direito líquido e certo ao apostilamento no cargo público quando a 
Administração Pública impõe ao servidor empossado por força de decisão liminar 
a necessidade de desistência da ação judicial como condição para o apostilamento 
e, na sequência, indefere o pleito justamente em razão da falta de decisão judicial 
favorável ao agente. O ato administrativo de apostilamento é vinculado, não 
cabendo ao agente público indeferi-lo se satisfeitos os seus requisitos.  

O administrador está vinculado aos motivos postos como fundamento para a 
prática do ato administrativo, seja vinculado seja discricionário, configurando vício 
de legalidade - justificando o controle do Poder Judiciário - se forem inexistentes 
ou inverídicos, bem como se faltar adequação lógica entre as razões expostas e o 
resultado alcançado, em atenção à teoria dos motivos determinantes. Assim, um 
comportamento da Administração que gera legítima expectativa no servidor ou 
no jurisdicionado não pode ser depois utilizado exatamente para cassar esse 
direito, pois seria, no mínimo, prestigiar a torpeza, ofendendo, assim, aos 
princípios da confiança e da boa-fé objetiva, corolários do princípio da 
moralidade. MS 13.948-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/9/2012 
(info 505). 

A assertiva III está incorreta. 

O STF já decidiu que a vantagem funcional do servidor público, incorporada aos 
vencimentos em virtude de decisão judicial transitada em julgado, não pode ser 
suprida por ato administrativo: RE-AgR 394638, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, j. 
06/09/2005.  

 

Q13. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 
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I. É direito dos servidores públicos civis e militares da União a percepção de adicional pela 
prestação de serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
normal. 

II. Os juros compensatórios visam a ressarcir o proprietário expropriado do que deixou de 
lucrar com a cessação da exploração do imóvel, sendo incabíveis em se tratando de terras 
improdutivas desapropriadas por interesse social para fins de reforma agrária. 

III. A indenização decorrente do dano ambiental causado pela extração e pela 
comercialização irregular de recursos minerais, sem autorização ou concessão de lavra do 
Departamento Nacional de Produção Mineral, deve equivaler ao que seria devido a título 
de contribuição financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM). 

a) Está correta apenas a assertiva II. 

b) Está correta apenas a assertiva III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa E está correta. 

O item I está incorreto. 

Os servidores públicos civis estão regidos pela Lei n. 8.112/90, no âmbito federal. 

Lei n. 8.112/90, Art. 61.  Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, 
serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

Art. 73.  O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% 
(cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 

Art. 74.  Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações 
excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por 
jornada. 

Ademais, os militares não teriam esse direito, pois o inciso XVI do art. 7º não foi aqui 
reproduzido. 

CRFB, Art. 142, VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, 
XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma 
da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014). 

Art. 7.º XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 
cinquenta por cento à do normal;  
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O item II está incorreto.  

A MP 700/2015 alterou o Art. 15-A do DL 3.365, que passou a vigor no seguinte 
sentido:  

Art. 15-A, § 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos 
correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo 
proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que 
tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, 
previstas nos art. 182, § 4º, inciso III, e art. 184 da Constituição. 

 Portanto, a redação dada pela MP ao § 1º prevê que não serão devidos juros 
compensatórios caso a desapropriação seja pelo fato de que o proprietário não estava 
cumprindo a função social da propriedade.  

Na vigência da MP 700, portanto, o item estaria correto. 

Todavia, a MP 700 perdeu vigência em 18.05.2016. Sendo assim, o art. 15-A do DL 
nº 3.365/41 passou a ter o texto que tinha antes da MP, no que torna o item II incorreto. 

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, 
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na 
sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis 
por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da 
imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda 
comprovadamente sofrida pelo proprietário.                       (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 

O item III está incorreto. 

Sendo extração irregular, a indenização não meramente o tributo que é devido 
àquele que explora regularmente.  

Alguns julgados são pela necessidade de corresponder a todo o minério extraído e 
outros julgados do TRF4 aplicam o percentual de 50% sobre o faturamento bruto. 

 (...) 6. O protocolo, junto ao DNPM, de requerimento de autorização de pesquisa 
(e subsequente deferimento do pleito) feito após a paralisação da atividade 
extrativista ilegal por ato da autoridade administrativa em nada legitima 
as extrações irregulares já apuradas, seja porque o dano já havia ocorrido, seja 
porque a autorização (nos limites em que deferida) não ostenta efeitos retroativos.  

7. O valor da indenização por extração irregular de recurso mineral deve levar em 
consideração o valor de mercado do material extraído.  

8. A CFEM representa apenas a Contribuição devida à União pela pessoa jurídica 
autorizada à extração de recurso mineral, como compensação financeira pela 
exploração regular, admitida, consentida e fiscalizada, em nada se confundindo 
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com a indenização devida por aquele que, flagrado no exercício ilegal de 
atividade extrativista, resta condenado em ação judicial reparatória do dano 
ambiental. 9. Rejulgamento. Apelações e remessa oficial improvidas. (TRF-4 - 
Questão de Ordem em Apelação/Reexame Necessário REEX 
50147491420124047001) 

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO 
IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. INDENIZAÇÃO. 50% DO VALOR DO 
FATURAMENTO BRUTO OBTIDO COM O MINÉRIO OBTIDO ILEGALMENTE. 

1. Se houve lavra ilegal, há dever de indenizar. A CFEM não equivale a indenização, 
sendo devida em caso de mineração legal. 

2. Valor da indenização fixado em 50% do valor do faturamento bruto obtido com 
a extração ilegal, a ser apurado em liquidação de sentença. (TRF4, AC 5008570-
61.2017.4.04.7204, Rel. Des. Vivian Pantaleão Caminha, d.j. 16/10/2019). 

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. AREIA. GUIA DE UTILIZAÇÃO 
E CONCESSÃO DE LAVRA. DIFERENÇA. DEVER DE REPARAÇÃO. 
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS 
MORATÓRIOS. 

1. Os recursos minerais são de propriedade da União e a sua pesquisa, lavra e 
aproveitamento dos potenciais somente poderão ser efetuados mediante 
autorização ou concessão da União. 

2. Esta Turma reconheceu a necessidade de a indenização devida à União, por 
extração não-autorizada de minério, ser apurada, com base em critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade, admitindo a redução do montante estimado, 
a partir de preços médios praticados no mercado, à metade do valor do 
faturamento da empresa. 

3. A atividade de mineração, no período que antecede a concessão final de lavra, 
imprescinde de guia de utilização válida. 

Hipótese em que fixado o pagamento de indenização à União, pelos danos 
materiais que lhe foram causados em decorrência da irregular exploração de areia, 
a ser definida no montante de 50% (cinqüenta por cento) do valor obtido com a 
irregular extração. 

4. Juros e correção monetária aplicáveis a partir do evento danoso (Súmula 54 do 
Superior Tribunal de Justiça). (TRF4, AC 5015863-31.2016.4.04.7200, Rel. Des. 
Luís Alberto Aurvalle, d.j. 25/09/2019). 

DIREITO AMBIENTAL 
Q1. TRF4/TR4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 
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A partir da legislação que regulamenta a atividade de mineração (Código de Minas – 
Decreto-Lei nº 277/67): 

a) Não se aplica o Decreto-Lei nº 277/67 às jazidas de minerais que afloram à superfície 
terrestre naturalmente, ainda que detenham valor econômico. 

b) É direito do proprietário da área da jazida a participação nos resultados da lavra, ainda 
que integralmente explorada por terceiro. 

c) O titular da Pesquisa de Relatório aprovado pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral detém direito exclusivo para requerer a concessão de lavra, independentemente 
do prazo para o seu exercício. 

d) Dispõe o proprietário da área objeto da pesquisa de jazidas a faculdade de permitir o 
ingresso de terceiros autorizados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral em 
sua propriedade ou, alternativamente, exigir rendimentos pela ocupação dos terrenos e 
indenização pelos danos e prejuízos. 

e) Nenhumas das alternativas anteriores está correta. 

Comentários 

A alternativa B está correta.  

DL nº 277/67, Art. 86. É assegurado ao proprietário do solo, onde se situe a jazida 
o direito de participação nos resultados da lavra, a qual corresponderá ao dízimo 
do impôsto único sôbre minerais. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 6º Considera-se jazida tôda massa individualizada de substância mineral ou 
fóssil de valor econômico, aflorando à superfície ou existente no interior da terra; 
considera-se mina a jazida em lavra, ainda que suspensa. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 31. O titular, uma vez aprovado o Relatório, terá 1 ano para requerer a 
concessão de lavra, e, dentro deste prazo, poderá negociar seu direito a essa 
concessão, na forma deste Código. 

Parágrafo único. O DNPM poderá prorrogar o prazo referido no caput, por igual 
período, mediante solicitação justificada do titular, manifestada antes de findar-se 
o prazo inicial ou a prorrogação em curso. 

A alternativa D está incorreta. 

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: 
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Art. 62. Não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra, antes de 
paga a importância à indenização e de fixada a renda pela ocupação do terreno. 

A alternativa E está incorreta, pois a letra B está correta. 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

A respeito da Política Nacional de Recursos Hídricos, prevista na Lei nº 9.433/97: 

a) O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos é aplicável aos aquíferos 
subterrâneos destinados a consumidor final ou como insumo de processo produtivo, como 
também para aproveitamento de potenciais hidrelétricos. 

b) Depende de outorga do Poder Público o uso de córregos, rios e aquíferos subterrâneos 
para suprimento de necessidade de pequenos núcleos populacionais em meio rural e 
acumulações de água consideradas insignificantes. 

c) O Poder Executivo Federal não poderá delegar a competência para conceder outorga 
de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. 

d) A Agência Nacional de Águas não compõe o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, embora atue paralelamente com a missão de regular o acesso e o uso 
sustentável da água. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Comentários 

A alternativa A está correta. 

    L. 9.433/97, Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos 
seguintes usos de recursos hídricos: 

        II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo 
de processo produtivo; 

        IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 12. § 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em 
regulamento: 

 I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; 

 III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 

A alternativa C está incorreta.  

Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder 
Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. 
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 § 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal 
competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de 
domínio da União. 

A alternativa D está incorreta. 

   Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

    I-A. – a Agência Nacional de Águas; 

A alternativa E está incorreta, pois a alternativa A está correta. 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Acerca da competência de legislar em matéria ambiental prevista na Constituição: 

a) É de competência concorrente entre União, Estados e Municípios a edição de normas 
gerais acerca de proteção do meio ambiente e controle de poluição. 

b) Inexiste competência da União para legislar sobre proteção ambiental em porção 
territorial limitada a um Estado ou que não tenha alcance em todo o território nacional, 
como, por exemplo, a vedação de pesca em um único estado da federação. 

c) Segundo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, viola a Constituição 
Federal a edição de norma estadual que vise a suprimir requisito legal previsto em lei 
federal mais restritivo para determinada modalidade de licenciamento ambiental, sem 
justificada peculiaridade local. 

d) É de competência concorrente entre União, Estados e Municípios a edição de normas 
de responsabilidade por danos ao meio ambiente. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

Comentários 

A alternativa C está correta. Em que pese a prova ser de 2016, colaciono aqui 
jurisprudência do STF de 2018, que cristaliza o entendimento ventilado na assertiva: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E 
AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL QUE DISPENSA ATIVIDADES 
AGROSSILVIPASTORIS DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO 
DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 
EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A 
competência legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo” 
entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas 
gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos 
segundos o exercício da competência complementar — quando já existente 
norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da 
competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a 
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estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 2. A possibilidade de 
complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional 
(art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro dispense a exigência de 
licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, como pretendido pelo 
art. 10 da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins. 3. O desenvolvimento de 
atividades agrossilvipastoris pode acarretar uma relevante intervenção sobre o 
meio ambiente, pelo que não se justifica a flexibilização dos instrumentos de 
proteção ambiental, sem que haja um controle e fiscalização prévios da atividade. 
4. A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento 
econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a 
consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, 
da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o 
exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais 
danos ao equilíbrio ambiental. 5. Ação direta julgada procedente (ADI 5.312, rel. 
min. Alexandre de Moraes, j. 25-10-2018, P, DJE de 11-2-2019) 

A alternativa A está incorreta. A competência legislativa concorrente não abrange os 
municípios.  Além disso, é a União quem, em regra, edita as normas gerais, cabendo aos 
Estados e DF suplementá-las. No que concerne ao município, entende-se que a sua 
competência para legislar sobre direito ambiental é considerada suplementar, e não 
concorrente. 

CRFB, Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais.         (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados.         (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.         (Vide Lei 
nº 13.874, de 2019) 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

Os Municípios podem legislar sobre direito ambiental, desde que o façam 
fundamentadamente. (...) A Turma afirmou que os Municípios podem adotar 
legislação ambiental mais restritiva em relação aos Estados-membros e à União. 
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No entanto, é necessário que a norma tenha a devida motivação. (ARE 748.206 
AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 14-3-2017, 2ª T, Informativo 857). 

A alternativa B está incorreta. A edição de normas gerais pela União pode abranger 
apenas determinada região do país, cabendo ao respectivo Estado observá-la no momento 
em que for suplementar essas normas gerais. 

A alternativa D está incorreta. 

CF, Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

A alternativa E está incorreta, pois a alternativa C está correta. 

Q4. TRF4/TRF4 –Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Acerca da Lei Federal nº 9.985/00, 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: 

I. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é composto pelas 
Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais. 

II. As Unidades de Conservação podem ser divididas entre Proteção Integral e de Uso 
Sustentável, e, em todas as situações, haverá a transferência do título de propriedade ao 
ente federativo que a instituiu. 

III. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é composto por um órgão consultivo, 
o Conama; um órgão Central, o Ministério do Meio Ambiente; e um órgão executivo, que, 
para as Unidades de Conservação Federais, pode ser o Instituto Chico Mendes ou o Ibama. 

IV. Todas as unidades de conservação instituídas legalmente possuem zona de 
amortecimento, que tem como objetivo minimizar os impactos negativos da atividade 
humana sobre a unidade. 

V. É permitida a ocupação das Unidades de Conservação para fins de pesquisa científica, 
independentemente de autorização do órgão gestor respectivo. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

e) Estão corretas apenas as assertivas III e V. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está correto. 
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L. 9.985/00, Art. 3o O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
- SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, 
estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta Lei. 

O item II está incorreto. Há unidades que podem ser constituídas por áreas 
particulares, respeitadas as limitações legais. Exemplos disso são o Monumento Natural, o 
Refúgio de Vida Silvestre, Área do Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico. 

O item III está correto. 

Art. 6o O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas 
atribuições: 

 I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
Conama, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema; 

II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar 
o Sistema; e 

III - órgãos executores: o Instituto Chico Mendes e o Ibama, em caráter supletivo, 
os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar 
as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, 
estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. 

O item IV está incorreto. 

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 
amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

O item V está incorreto. A autorização é necessária. 

Art. 9º,§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições 
por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.  

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Segundo a jurisprudência 
dominante do Superior Tribunal de Justiça: 

I. Considerando que o dano moral se fundamenta na dor e no sofrimento psíquico, é 
impossível a sua constatação em ação civil pública ambiental, diante da indeterminabilidade 
e da transindividualidade dos sujeitos passivos. 

II. O dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor e abalo psíquico, em se 
tratando de lesão a direitos difusos e coletivos. 

III. É possível a condenação em dano moral coletivo ambiental se provados a dor e o abalo 
psíquico sofridos pela comunidade atingida. 

a) Está correta apenas a assertiva I. 
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b) Está correta apenas a assertiva II. 

c) Está correta apenas a assertiva III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa B está correta. 

O item I está incorreto. É cabível dano moral em Ação Civil Pública ambiental, tendo 
em vista o princípio da reparação integral do dano ambiental. 

Obs.: é possível falar em danos morais de caráter punitivo na seara ambiental? Não. 
O STJ já se manifestou no sentido de que no direito ambiental há incidência de danos 
morais, mas com índole indenizatória e ressarcitória, apenas. Eis um trecho do julgado que 
tratou do tema:  

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. CARÁTER DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AMBIENTAL CAUSADO POR 
SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E 
RES. 8/2008 DO STJ). (...) é inadequado pretender conferir à reparação civil dos 
danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe 
ao direito penal e administrativo. O art. 225, § 3º, da CF estabelece que todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e que "as condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados". Nesse passo, no REsp 1.114.398/PR, (julgado sob o 
rito do art. 543-C do CPC, DJe 16/2/2012) foi consignado ser patente o sofrimento 
intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições 
de trabalho, em consequência do dano ambiental, sendo devida compensação 
por dano moral, fixada, por equidade. A doutrina realça que, no caso da 
compensação de danos morais decorrentes de dano ambiental, a função 
preventiva essencial da responsabilidade civil é a eliminação de fatores capazes 
de produzir riscos intoleráveis, visto que a função punitiva cabe ao direito penal e 
administrativo, propugnando que os principais critérios para arbitramento da 
compensação devem ser a intensidade do risco criado e a gravidade do dano, 
devendo o juiz considerar o tempo durante o qual a degradação persistirá, 
avaliando se o dano é ou não reversível, sendo relevante analisar o grau de 
proteção jurídica atribuído ao bem ambiental lesado. Assim, não há falar em 
caráter de punição à luz do ordenamento jurídico brasileiro – que não consagra o 
instituto de direito comparado dos danos punitivos (punitive damages) –, haja vista 
que a responsabilidade civil por dano ambiental prescinde da culpa e que, revestir 
a compensação de caráter punitivo propiciaria o bis in idem (pois, como firmado, 
a punição imediata é tarefa específica do direito administrativo e penal). Dessa 
forma, conforme consignado no REsp 214.053-SP, para “se estipular o valor do 
dano moral devem ser consideradas as condições pessoais dos envolvidos, 
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evitando-se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade 
que regem as relações de direito, para que não importe em um prêmio indevido 
ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos 
efeitos do gravame suportado” (Quarta Turma, DJ 19/3/2001). Com efeito, na 
fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja 
feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-
se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade 
da vida e às peculiaridades de cada caso. Assim, é preciso ponderar diversos 
fatores para se alcançar um valor adequado ao caso concreto, para que, de um 
lado, não haja nem enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, 
de outro lado, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por 
aquele que fora lesado. REsp 1.354.536-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 
em 26/3/2014 

O item II está correto. 

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO 
SABIÁ. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA.  CUMULAÇÃO 
DE OBRIGAÇÕES DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3º DA LEI 
7.347/1985. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. 

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º da Lei 
7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não 
fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar 
a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. 
Microssistema de tutela coletiva. 

3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, 
impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito 
das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo 
massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a 
dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. 

5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de 
cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer, bem como a 
condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal 
de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e fixação do 
eventual quantum debeatur. (STJ, REsp 1269494 MG, Relator: MINISTRA ELIANE 
CALMÓN, Data de Julgamento: 29/04/2013, T2- Segunda Turma, Data de 
Publicação: DJe 01/10/2013). 
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O item III está incorreto. Como vimos no julgado acima, a condenação por danos 
morais nesse caso prescinde da comprovação de dor e abalo psíquico. 

Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Existindo licença de construir concedida pelo Município, não há que se cogitar de 
limitações ambientais ao direito de construir em área urbana. 

II. É permitida a exploração florestal com propósito comercial em áreas de reserva legal, 
mediante manejo sustentável aprovado por órgão ambiental. 

III. Segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, embora seja 
possível, em tese, a cumulação da obrigação de reparar o dano ambiental (obrigação de 
fazer) com a de indenizar, esta última não será devida se houver restauração completa do 
bem lesado. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa C está correta. 

O item I está incorreto. A concessão de licença ambiental não gera um direito 
absoluto ao cidadão de construir. Há que se observar, ainda que exista licença, as limitações 
ambientais acaso existentes.  

JURISPRUDÊNCIA EM TESES, STJ: 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. (Acórdãos REsp 
1172553/PR,Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, Julgado 
em 27/05/2014,DJE 04/06/2014; AgRg no REsp 1367968/SP,Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,Julgado em 17/12/2013,DJE 
12/03/2014; EDcl nos EDcl no Ag 1323337/SP,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA,Julgado em 22/11/2011,DJE 01/12/2011; REsp 
948921/SP,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 
23/10/2007,DJE 11/11/2009) 

O item II está correto. 

L. 12651/12, Art. 22 - O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva 
Legal com propósito comercial depende de autorização do orgão competente e 
deverá atender as seguintes diretrizes e orientações: 
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I - Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da 
vegetação nativa da área; 

II - assegurar a manutenção da diversidade das espécies; 

III - conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que 
favoreça a regeneração de espécies nativas. 

O item III está correto. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO. CUMULAÇÃO DA 
INDENIZAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 7 DO STJ. 

1. Esta Corte Superior entende que, em se tratando de dano ambiental, é possível 
a cumulação da indenização com obrigação de fazer, sendo que tal cumulação 
não é obrigatória, e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da 
área degradada. 

2. Contudo, no caso em análise, o Tribunal entendeu que não há indicação de 
outros prejuízos, além daqueles que já são objeto da condenação consistente na 
obrigação de fazer, assim, rever o entendimento da instância ordinária, implica o 
imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em 
recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples 
reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo interno a que se nega 
provimento. (AgInt no REsp 1577376/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) 

Q7. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

As áreas de preservação permanente: 

I. Admitem a regularização fundiária de interesse social. 

II. Podem-se situar tanto em zonas rurais quanto em urbanas. 

III. Permitem o acesso de pessoas e de animais para a obtenção de água e para a realização 
de atividades de baixo impacto ambiental. 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

d) Estão corretas todas as assertivas. 

e) Nenhuma assertiva está correta. 

Comentários 

A alternativa D está correta. Todas as respostas constam de artigos do Código 
Florestal (Lei 12651/2012) 
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O item I está correto. 

Art. 64.  Na regularização fundiária de interesse social dos assentamentos inseridos 
em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam Áreas de Preservação 
Permanente, a regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do 
projeto de regularização fundiária, na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 
2009. 

O item II está correto. 

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei:  

O item III está correto. 

 Art. 9o  É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação 
Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo 
impacto ambiental.  

Q8. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa correta. 

Em se tratando de moradia residencial erigida em área de preservação permanente, sem 
autorização ou licença ambiental, é possível afirmar, segundo a jurisprudência 
predominante do Superior Tribunal de Justiça, que: 

a) Sua demolição prescinde de ordem judicial, em decorrência da auto executoriedade dos 
atos administrativos. 

b) Sua demolição é vedada, tendo em vista que o direito fundamental à moradia se 
sobrepõe ao direito à proteção do meio ambiente. 

c) Sua demolição poderá ocorrer se autorizada pelo Poder Judiciário. 

d) Sua demolição só poderá ocorrer se o Poder Público oferecer alternativa de residência 
aos ocupantes. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

Comentários 

A alternativa C está correta.  

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNAS E VEGETAÇÃO DE RESTINGA. 
ACÓRDÃO REGIONAL QUE, EMBORA RECONHEÇA A IRREGULARIDADE, 
MANTÉM A EDIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, "F", E PARÁGRAFO 
ÚNICO, E 3º, "B", E § 1º, DA LEI 4.771/1965. CONFIGURADA. DEMOLIÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. NECESSIDADE. 1. Na 
origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina propôs ação civil pública 
contra proprietário de imóvel, pois este teria edificado em área de preservação 
permanente de dunas e de vegetação de restinga fixadora das dunas ("Praia do 
Santinho - Bairro do Ingleses"), pleiteando a demolição da edificação, sem 
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prejuízo da recuperação ambiental e da indenização por danos morais coletivos. 
2. Ao negar provimento ao recurso de apelação do Parquet, o Tribunal de origem 
entendeu por bem, mesmo verificando a possibilidade de real impacto ambiental 
e considerando que a área em análise deveria de fato ser preservada, manter as 
edificações irregulares na área de preservação permanente de dunas e restingas. 
3. Todavia, estando a construção edificada em área prevista como de preservação 
permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser 
afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da área 
degradada, haja vista contrariedade direta aos arts. 2º, "f", parágrafo único, e 3º
, "b", § 1º, da Lei 4.771/1965, interpretados restritivamente. 4. Ademais, as 
"restingas" são ecossistemas associados ao bioma "Mata Atlântica", encontrando 
proteção também no art. 2º da Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). Recurso 
especial provido (STJ, AgRg, no AREsp: 511389 SC, Relator: MINISTRO 
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/10/2015 – Segunda Turma, Data 
de Publicaçao: 18/12/2015). 

A alternativa A está incorreta. É necessária ordem judicial, conforme visto nos 
julgados colacionados nos itens C e D. 

A alternativa B está incorreta. A demolição é permitida, tendo em vista a necessidade 
de proteção ambiental. 

A alternativa D está incorreta. Acredito que a assertiva quis demonstrar que, para 
que haja demolição, não é sempre necessário o oferecimento de alternativa de residência 
aos ocupantes. 

Em alguns casos concretos, envolvendo pessoas pobres, permanência por logo 
tempo etc., já se exigiu o oferecimento de moradia alternativa. 

2. A área de restinga, fixadora de dunas, em praia marítima, é bem público da 
União, sujeito a regime de preservação permanente. 3. A concorrência do direito 
ao ambiente e do direito à moradia requer a compreensão dos respectivos 
conteúdos jurídicos segundo a qual a desocupação forçada e demolição da 
moradia depende da disponibilidade de alternativa à moradia. 4. Cuidando-se de 
família pobre, chefiada por mulher pescadora, habitando há largo tempo e com 
aquiescência do Poder Público a área de preservação ambiental em questão, 
ausente risco à segurança e de dano maior ou irreparável ao ambiente, fica 
patente o dever de compatibilização dos direitos fundamentais envolvidos (TRF-4 
- APELAÇÃO CIVEL AC 3887 SC 2006.72.04.003887-4, Relator: ROGER RAUPP 
RIOS, Data de Julgamento: 12/05/09, Terceira Turma). 

Esse mesmo processo subiu ao STJ, que pontuou: 

(...) Neste contexto, tenho que a sentença andou bem ao concluir pela 
necessidade de demolição do imóvel e recuperação da área degradada. Todavia, 
com a devida vênia, é necessário ir além. Ao lado do direito ambiental, há que se 
atentar para a força jurídica do direito fundamental à moradia. A atuação estatal, 
aí incluídas a ação do Ministério Público Federal e o exercício do poder 
jurisdicional, não pode olvidar este dado normativo fundamental, sob pena de 
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enfraquecimento do texto constitucional, que deve ser interpretado de acordo 
com os princípios hermenêuticos da força normativa da Constituição e da eficácia 
integradora. A preocupação ambiental é, sem sombra de dúvida, necessária e 
urgente. No entanto, é imperiosa a consideração do direito à moradia, sob pena 
de emprestar-se solução jurídica incorreta quanto à interpretação sistemática do 
direito e à força normativa da Constituição (...) Não pode o apelante ver violado 
seu direito à moradia, com a imposição de demolição de sua habitação, edificada 
há mais de dez anos (este período afirmado na contestação; há nos autos conta 
de luz de janeiro de 2002), sem sequer a indicação de área alternativa. De fato, a 
pura e simples demolição, desacompanhada, no mínimo, de alternativa para o 
exercício do direito à moradia, configuraria ato estatal desvinculado da boa-fé 
objetiva e dos direitos fundamentais da apelante. Ainda mais no caso concreto, 
em que Poder Público, ciente há muito do local de habitação da apelante, além 
de nada fazer para compatibilizar a moradia com o ambiente, atuou positivamente 
ao disponibilizar ali prestação do serviço público de energia elétrica no local. 
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de 
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo 
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação 
de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. Dessa forma, é 
inviável o exame da insurgência, tal como posta, em sede de Recurso Especial, 
que se restringe à uniformização da legislação infraconstitucional (Processo REsp 
1240915 Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Data da Publicação DJe 
12/04/2018) 

Mas percebam que se trata de caso bem específico. Não dá para generalizar o tema 
e dizer, sem sombra de dúvidas, que em toda demolição há de se oferecer moradia 
alternativa. Isso não é correto. 

A alternativa E está incorreta, pois a alternativa C está correta. 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 
Q1. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Levando em conta a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 
Crianças e Adolescentes (Haia, 25/10/1980): 

a) A autoridade judicial ou administrativa do Estado onde a criança se encontre pode não 
ordenar o seu retorno se for verificado que a criança se opõe a ele e que ela atingiu idade 
e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre 
o assunto. 

b) Nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja a sua denominação, poderá ser imposta 
para garantir o pagamento de custos e despesas relativos aos processos judiciais ou 
administrativos previstos na Convenção. 
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c) Dois ou mais Estados Contratantes, com o objetivo de reduzir as restrições a que poderia 
estar sujeito o retorno da criança, podem estabelecer entre si acordo para derrogar as 
disposições da Convenção que possam implicar tais restrições. 

d) A aplicação da Convenção cessa quando a criança atingir a idade de 18 anos. 

e) No Brasil, a Autoridade Central para os fins da Convenção é, atualmente, a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República. 

Comentários 

A alternativa D está incorreta. A aplicação da Convenção cessa quando a criança 
atingir a idade de 16 anos: 

Artigo 4 - A Convenção aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual 
num Estado Contratante, imediatamente antes da violação do direito de guarda 
ou de visita. A aplicação da Convenção cessa quando a criança atingir a idade de 
dezesseis anos. 

A alternativa A está correta. 

Artigo 13 - Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, a autoridade 
judicial ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retomo 
da criança se a pessoa, instiuição ou organismo que se oponha a seu retomo 
provar: 

a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da 
crinaça não exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou 
da retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com esta 
transferência ou retenção; ou 

b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de 
ordem fisica ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação 
intolerável. 

  A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o e 
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. 

A alternativa B está correta. 

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. 

A alternativa C está correta. 

Artigo 36 -   Nenhuma disposição da presente Convenção impedirá que dois ou 
mais Estados Contratares, com o objetivo de reduzir as restrições a que poderia 
estar sujeito o retomo da criança, estabeleçam entre si um acordo para derrogar 
as disposições que possam implicar tais restrições. 
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A alternativa E está correta. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH, da 
Presidência da República, atua como Autoridade Central Federal, nos termos do Art. 6º da 
Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, concluída na 
Haia, em 25 de outubro de 1980, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 79, de 15 de 
setembro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.413, de 14 de abril de 2000. 

Q2. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

Levando em conta a Convenção de Nova York sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro 
(20/06/1956): 

a) O Brasil aderiu, aprovou e promulgou a Convenção de Nova York sobre a Prestação de 
Alimentos no Estrangeiro. 

b) Se a Parte Contratante em cujo território deve ser executada Carta Rogatória julgar que 
ela compromete sua soberania ou sua segurança, poderá negar a sua execução. 

c) A ação de alimentos transnacionais é da competência da Justiça Federal mesmo quando 
não amparada pela Convenção de Nova York. 

d) No Brasil a “Instituição Intermediária” é, hoje, a Procuradoria-Geral da República. 

e) No Brasil, a “Autoridade Central” é, hoje, a Procuradoria-Geral da República. 

Comentários 

A alternativa C está incorreta. 

1. A tramitação do feito perante a Justiça Federal somente se justifica nos casos 
em que, aplicado o mecanismo previsto na Convenção de Nova Iorque, a 
Procuradoria-Geral da República atua como instituição intermediária. 
Precedentes. 2. No caso dos autos, é o devedor de alimentos que promove ação 
em face do alimentando, buscando reduzir o valor da pensão alimentícia, o que 
demonstra a não incidência da Convenção sobre a Prestação de Alimentos no 
Estrangeiro. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência 
do Juízo de Direito da Vara de Pilar do Sul - SP. (STJ - CONFLITO DE 
COMPETENCIA : CC 104785) 

A alternativa A está correta. O decreto Nº 9.176, de 2017, promulgou a Convenção 
sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família 
e o Protocolo sobre a Lei Aplicável às Obrigações de Prestar Alimentos, firmados pela 
República Federativa do Brasil, em Haia, em 23 de novembro de 2007. 

A alternativa B está correta.  

Dec. 56826/1965, Art. 7, e) Só poderá negar se a execução da carta rogatória: 

1) Se a autenticidade do documento não tiver sido provada. 
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 2) Se a Parte Contratante em cujo território a carta rogatória deverá ser 
executada, julgar que esta última comprometeria a sua soberania ou a sua 
segurança. 

A alternativa D está correta. 

Lei 5478/68, Art. 26: É competente para as ações de alimentos decorrentes da 
aplicação do Decreto Legislativo nº. 10, de 13 de novembro de 1958, e Decreto 
nº. 56.826, de 2 de setembro de 1965, o juízo federal da Capital da Unidade 
Federativa Brasileira em que reside o devedor, sendo considerada instituição 
intermediária, para os fins dos referidos decretos, a Procuradoria-Geral da 
República 

A alternativa E está correta. No Brasil, a Procuradoria-Geral da República foi 
designada como Autoridade Central e concentra as demandas que envolvam a cooperação 
jurídica internacional para prestação de alimentos. 

Q3. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. A deportação, que consistirá na saída compulsória do estrangeiro do território nacional, 
é suportada pela União e pressupõe, em qualquer caso, a recusa do estrangeiro de deixar 
voluntariamente o país no prazo em que lhe foi permitida a permanência. 

II. Se a autoridade de imigração constatar que a deportação não é possível, mas os 
requisitos da expulsão estão preenchidos, pode proceder a esta em lugar daquela. 

III. Concedida a naturalização ao estrangeiro, seus filhos têm direito de permanência no 
Brasil, independentemente de outros requisitos, com direito, também, de optarem pela 
nacionalidade brasileira. 

IV. A naturalização dá-se por portaria do ministro da Justiça, sendo o respectivo certificado 
entregue ao interessado, em solenidade própria, pelo juiz federal da cidade onde tenha 
domicílio, salvo inexistência de unidade da Justiça Federal. 

a) Está correta apenas a assertiva IV. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

c) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A questão está desatualizada, tendo em vista a vigência da Lei da Migração 
(13.445/2017). 

A alternativa A foi dada como correta. 
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Contudo, com a nova legislação não há resposta correta, tendo em vista que o item 
IV também se tornou incorreto. Atualmente, não há exigência de entrega do certificado 
pelo juiz federal: 

L 6.815, Art. 119. Publicada no Diário Oficial a portaria de naturalização, será ela 
arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, que emitirá certificado 
relativo a cada naturalizando, o qual será solenemente entregue, na forma fixada 
em Regulamento, pelo juiz federal da cidade onde tenha domicílio o interessado. 

13.445/2017, Art. 73.  A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário 
Oficial do ato de naturalização. 

O item I estava incorreto, de acordo com a antiga legislação (L. 6.815):  

Art. 59. Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despesas 
com a retirada do estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela responder, 
serão as mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional. 

O item II estava incorreto. 

Art. 66. Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a 
conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação.        (Renumerado 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

        Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á por decreto. 

O item III estava incorreto. 

Art. 123. A naturalização não importa aquisição da nacionalidade brasileira pelo 
cônjuge e filhos do naturalizado, nem autoriza que estes entrem ou se radiquem 
no Brasil sem que satisfaçam às exigências desta Lei. 

Q4. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Considerando as regras jurídicas do Mercosul: 

I. O Grupo Mercado Comum é órgão consultivo do Mercosul, integrado por 3 membros 
representantes dos Ministérios de Relações Exteriores e dos Ministérios da Defesa. 

II. Para a solução de controvérsias no âmbito do Mercosul, qualquer dos Estados-parte 
pode recorrer ao procedimento arbitral perante o Tribunal ad hoc independentemente de 
qualquer procedimento anterior, vedada a participação de árbitros de nacionalidade dos 
Estados que controvertem. 

III. A concessão do benefício da justiça gratuita em processo judicial em um dos países do 
Mercosul estende-se aos demais quando em algum deles se tiver de homologar ou executar 
a sentença, ou ainda se em outro dos Estados-parte do Mercosul tiver de ser cumprida 
medida cautelar ou obtidas provas. 
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IV. A autoridade jurisdicional do Estado requerido poderá recusar o cumprimento de uma 
carta rogatória referente a medidas cautelares quando estas forem manifestamente 
contrárias à sua ordem pública. 

a) Está correta apenas a assertiva III. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

c) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários  

A alternativa C está correta. 

O item I está incorreto. 

Protocolo de Ouro Preto. 

Artigo 10 

O Grupo Mercado Comum é o órgão executivo do Mercosul. 

Artigo 11 

O Grupo Mercado Comum será integrado por quatro membros titulares e quatro 
membros alternos por país, designados pelos respectivos Governos, dentre os 
quais constar necessariamente representantes do Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Ministérios da Economia (ou equivalentes) e dos Bancos Centrais. 
O Grupo Mercado comum será coordenado pelos Ministérios das Relações 
Exteriores. 

O item II está incorreto. 

Protocolo de Olivos. 

Artigo 9 

1. Quando não tiver sido possível solucionar a controvérsia mediante a aplicação 
dos procedimentos referidos nos Capítulos IV e V, qualquer dos Estados partes na 
controvérsia poderá comunicar à Secretaria Administrativa do MERCOSUL sua 
decisão de recorrer ao procedimento arbitral estabelecido no presente Capítulo. 

Artigo 10 

3. O árbitro Presidente será designado da seguinte forma: 

i) Os Estados partes na controvérsia designarão, de comum acordo, o terceiro 
árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral Ad Hoc, da lista prevista no artigo 11.2 
(iii), em um prazo de quinze (15) dias, contado a partir da data em que a Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL tenha comunicado aos Estados partes na 
controvérsia a decisão de um deles de recorrer à arbitragem. 

O item III está correto. 
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DECRETO Nº 6.679, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Artigo 4º  

O benefício da justiça gratuita concedido no Estado Parte requerente em um 
processo onde sejam solicitadas medidas cautelares, recepção de provas no 
exterior e outras medidas de cooperação tramitadas por meio de cartas 
rogatórias, será reconhecido no Estado Parte requerido. 

Artigo 5º  

O benefício da justiça gratuita concedido no Estado Parte de origem da sentença 
será mantido naquele de sua apresentação para seu reconhecimento ou execução. 

O item IV está correto. 

Protocolo de Medidas Cautelares. 

Artigo 17 

A autoridade jurisdicional do Estado requerido poderá recusar o cumprimento de 
uma carta rogatória referente a medidas cautelares, quando estas sejam 
manifestamente contrárias a sua ordem pública. 

Q5. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Considerando a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas: 

I. O Estado acreditante deverá certificar-se de que a pessoa que pretende nomear como o 
chefe da missão perante o Estado acreditado obteve o agrément do referido Estado que, 
por sua vez, não está obrigado a dar ao Estado acreditante as razões da eventual negação 
do agrément. 

II. Os locais de missões diplomáticas são invioláveis, não podendo os agentes do Estado 
acreditado neles ingressar sem o consentimento do chefe da missão diplomática. 

III. A missão diplomática tem o poder de representar o Estado acreditante perante o Estado 
acreditado, derivando disso um complexo de poderes, dentre os quais a prerrogativa de 
fazer declarações, inclusive para fins de extradição de seus súditos. 

IV. A nota diplomática, que vale pelo que nela se contém, goza da presunção juris tantum 
de autenticidade e de veracidade, consubstanciando documento formal cuja eficácia 
jurídica deriva das condições e peculiaridades de seu trânsito por via diplomática e que faz 
presumir a sinceridade da declaração encaminhada por via diplomática quanto, por 
exemplo, à integridade da pretensão punitiva ou executória do Estado requerente em caso 
de extradição. 

a) Está correta apenas a assertiva II. 

b) Está correta apenas a assertiva III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
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d) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa E está correta. 

O item I está correto.  

Decreto nº 56.435/1965 

Artigo 4 

1. O Estado acreditante deverá certificar-se de que a pessoa que pretende nomear 
como Chefe da Missão perante o Estado acreditado obteve o Agrément do 
referido Estado. 

2. O Estado acreditado não está obrigado a dar ao Estado acreditante as razões 
da negação do " agrément “. 

O item II está correto. 

Artigo 22 

1. Os locais da Missão são invioláveis. Os Agentes do Estado acreditado não 
poderão neles penetrar sem o consentimento do Chefe da Missão. 

O item III está correto. 

Artigo 3 

As funções de uma Missão diplomática consistem, entre outras, em: 

a) representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado; 

(...) 

A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas - Artigo 3º, n. 1, "a" - 
outorga, à Missão Diplomática, o poder de representar o Estado acreditante ("État 
d'envoi") perante o Estado acreditado ou Estado receptor (o Brasil, no caso), 
derivando, dessa eminente função política, um complexo de atribuições e de 
poderes reconhecidos ao agente diplomático que exerce a atividade de 
representação institucional de seu País, aí incluída a prerrogativa de fazer 
declarações, como aquela a que se refere o Acordo de Extradição/MERCOSUL 
(Artigo 18, n. 4, III). (...) (Ext 1171, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 
Pleno, julgado em 19/11/2009, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010). 

O item IV está correto. 

A Nota Diplomática, que vale pelo que nela se contém, goza da presunção "juris 
tantum" de autenticidade e de veracidade (RTJ 177/485-488). Trata-se de 
documento formal cuja eficácia jurídica deriva das condições e peculiaridades de 
seu trânsito por via diplomática. Presume-se, desse modo, a sinceridade da 
declaração encaminhada por via diplomática, no sentido de que a pretensão 
punitiva ou executória do Estado requerente mantém-se íntegra, nos termos de 
sua própria legislação. Essa presunção de veracidade - sempre ressalvada a 
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possibilidade de demonstração em contrário - decorre do princípio da boa-fé, que 
rege, no plano internacional, as relações político-jurídicas entre os Estados 
soberanos. Ext 1171, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado 
em 19/11/2009, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010). 

Q6. TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 

Considerando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional: 

I. A convenção é aplicável, no Brasil, aos crimes com pena de privação de liberdade cujo 
máximo não seja inferior a quatro anos, mesmo que tenham sido cometidas em um só 
Estado, mas tenham participação de grupo criminoso organizado que pratique atividades 
criminosas em mais de um Estado. 

II. Por força da convenção, os Estados-parte mitigam sua soberania admitindo que um dos 
celebrantes exerça, em território de outro Estado, jurisdição ou funções reservadas, pelo 
direito interno desse Estado, às suas autoridades. 

III. A convenção determina que cada Estado-parte adote, em conformidade com os 
princípios fundamentais do seu direito interno, medidas legislativas que sejam necessárias 
para caracterizar como infração penal diversas condutas de lavagem do produto de crime, 
dentre as quais a dissimulação da verdadeira origem de bens ou direitos a eles relativos, 
sabendo o seu autor que ditos bens são produto de crime. 

IV. Pela convenção, as autoridades competentes de um Estado-parte podem, sem pedido 
prévio e sem prejuízo de seu direito interno, comunicar informações relativas a questões 
penais a uma autoridade competente de outro Estado-parte, quando essas informações 
puderem ajudar a empreender investigações e processos penais. 

a) Está correta apenas a assertiva II. 

b) Está correta apenas a assertiva III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

d) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Comentários 

A alternativa D está correta. 

O item I está correto. 

Convenção de Palermo (Decreto nº 5.015/2004). 

Artigo 2 

Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: 

b) "Infração grave" - ato que constitua infração punível com uma pena de privação 
de liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior;  
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Artigo 3 

1. Salvo disposição em contrário, a presente Convenção é aplicável à prevenção, 
investigação, instrução e julgamento de: 

(...) 

b) Infrações graves, na acepção do Artigo 2 da presente Convenção; sempre que 
tais infrações sejam de caráter transnacional e envolvam um grupo criminoso 
organizado; 

2. Para efeitos do parágrafo 1 do presente Artigo, a infração será de caráter 
transnacional se: 

(...) 

c) For cometida num só Estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso 
organizado que pratique atividades criminosas em mais de um Estado; 

O item II está incorreto. 

Artigo 4 

2. O disposto na presente Convenção não autoriza qualquer Estado Parte a 
exercer, em território de outro Estado, jurisdição ou funções que o direito interno 
desse Estado reserve exclusivamente às suas autoridades. 

O item III está correto. 

Artigo 6 

1. Cada Estado Parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais 
do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias 
para caracterizar como infração penal, quando praticada intencionalmente: 

a) (...) 

ii) A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direitos a eles relativos, 
sabendo o seu autor que os ditos bens são produto do crime; 

O item IV está correto. 

Artigo 18 

4. Sem prejuízo do seu direito interno, as autoridades competentes de um Estado 
Parte poderão, sem pedido prévio, comunicar informações relativas a questões 
penais a uma autoridade competente de outro Estado Parte, se considerarem que 
estas informações poderão ajudar a empreender ou concluir com êxito 
investigações e processos penais ou conduzir este último Estado Parte a formular 
um pedido ao abrigo da presente Convenção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas entrem em contato conosco. Estou 
disponível no fórum do Curso e pelo instagram.  

 

 Instagram: @rodrigovaslin 

 

Aguardo vocês na próxima aula. Até lá! 
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