
 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

GABARITO 

1 D 14 D 27 D 40 A 53 D 66 E 79 D 92 E 

2 E 15 A 28 A 41 B 54 E 67 D 80 C 93 D 

3 D 16 B 29 D 42 A 55 A 68 B 81 A 94 D 

4 B 17 E 30 E 43 E 56 D 69 B 82 B 95 B 

5 A 18 D 31 C 44 B 57 C 70 C 83 E 96 A 

6 B 19 C 32 B 45 A 58 E 71 A 84 A 97 C 

7 B 20 E 33 C 46 C 59 C 72 C 85 A 98 B 

8 A 21 D 34 D 47 D 60 D 73 D 86 E 99 A 

9 D 22 B 35 C 48 C 61 C 74 A 87 B 100 B 

10 B 23 E 36 E 49 E 62 D 75 B 88 X   

11 D 24 E 37 D 50 A 63 E 76 D 89 C   

12 A 25 A 38 C 51 E 64 C 77 B 90 C   

13 C 26 B 39 E 52 B 65 A 78 D 91 A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

GABARITO COMENTADO 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

1) Assinale o quesito que não se coaduna à jurisprudência dos tribunais superiores 

sobre imunidade parlamentar, e em especial sobre o foro por prerrogativa de função: 

A) Compete ao STF julgar crime eleitoral praticado por deputado federal durante a 

campanha à reeleição, caso ele tenha sido reeleito. 

B) O STF interpreta o foro por prerrogativa de função, previsto no art. 53, § 3º, da CF, de 

modo restrito, aplicando-se apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e que 

guardem relação com as funções nele desempenhadas. 

C) O STJ coaduna-se à interpretação restritiva do STF ao foro por prerrogativa de função, 

com uma exceção: os desembargadores de Tribunal de Justiça, que devem continuar 

sendo julgados pela Corte Cidadã mesmo que o crime não esteja relacionado com as 

suas funções. 

D) O entendimento restritivo do STF em relação ao foro por prerrogativa de função 

restringe-se aos membros do Congresso Nacional, isto é, deputados e senadores, não se 

aplicando a outras autoridades, como Governadores ou conselheiros de tribunais de 

contas, por exemplo. 

E) O STF fixou que, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de 

alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais 

afetada em razão de o agente vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava. 

 

Assunto: Poder Legislativo 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

Em recente decisão, o STF afirmou que tem competência para julgar crime eleitoral 

praticado por Deputado Federal durante a sua campanha para reeleição, caso ele tenha 

sido reeleito. No caso concreto, um deputado federal recebeu doação ilegal de uma 

empresa com o objetivo de financiar a sua campanha para reeleição. Essa doação não 

foi contabilizada na prestação de contas, configurando o chamado “caixa 2” eleitoral. 

 

Como o deputado foi reeleito para novo mandato, o STF1 entendeu ser sua a 

competência para julgar esse crime eleitoral. Para a corte, o recebimento de doação 

ilegal para aplicação em campanha de reeleição ao cargo de deputado é um crime 

relacionado com o mandato parlamentar. Ainda consoante decidido pela corte, é 

desimportante a circunstância de o delito ter sido praticado durante o mandato 

anterior, tendo em vista que a atual diplomação decorreu de sucessiva e ininterrupta 

reeleição. 

 

B) CORRETA. 

 

Essa posição foi fixada pelo STF na AP 937/RJ2, na qual a corte firmou que as hipóteses 

de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-

se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções 

desempenhadas. 

 

C) CORRETA. 

 

Como regra, as hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ restringem-

se àquelas em que o crime for praticado em razão e durante o exercício do cargo.  

 

 
1 Inq 4435/DF. Rel. Marco Aurélio. Julgado em 13 e 14.03.2019.  
2 AP 937/RJ, Relator: Luis Roberto Barroso. Julgada em 03.05.2018. 



 
 

 
 

Porém, essa regra é excepcionada no caso dos Desembargadores de Tribunais de Justiça, 

que continuam sendo julgados pelo STJ mesmo que o crime não esteja relacionado com 

suas funções. Como explica Bernardo Gonçalves3: 

 

Portanto, aqui temos uma espécie de exceção ao entendimento 

do STJ que também restringe o foro por prerrogativa de função. 

Assim, como citado acima, o STJ entendeu que haveria um risco 

à imparcialidade caso o juiz de 1ª instância julgasse um 

desembargador (autoridade que, sob o aspecto administrativo, 

está em uma posição hierarquicamente superior ao juiz). 

 

D) INCORRETA. 

 

Segundo o STF4, a sua nova posição que restringe o foro por prerrogativa de função NÃO 

vale apenas para Deputados e Senadores, aplicando-se também para outros casos de 

prerrogativa de função. A corte já aplicou, em caso concreto, a posição para Ministros 

de Estado. 

 

Além disso, o STJ5 decidiu que a restrição de foro deve alcançar Governadores e 

Conselheiros de Tribunais de Contas dos Estados. Em outras palavras: a prerrogativa de 

foro para essas autoridades deve ficar também restrita aos crimes praticados durante o 

exercício do cargo e em razão dele. 

 

E) CORRETA. 

 

 

De fato, foi esse o marco temporal fixado pelo STF. Encerrada a instrução processual, 

com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, 

fica prorrogada a competência do juízo para julgar a ação penal, mesmo que ocorra 

alguma mudança no cargo ocupado pelo réu. 

 
3 Curso de direito constitucional. Salvador: juspodivm, 2020, p. 1296. 
4 INQ 4703/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 12.06.2018. 
5 STJ. Ap 857/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20.06.2018. STJ. Corte Especial. Ap 
866/DF. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20.06.2018. 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA D 

 

2) Os Tribunais de Contas desempenham importante papel no controle externo, 

exercendo a fiscalização orçamentária, patrimonial e financeira de órgãos e entidades 

que guardam, gerenciam, administram, utilizam e arrecadam verbas públicas, ao lado 

do Poder Legislativo. Tendo em mente a disciplina constitucional dos Tribunais de 

Contas, assinale o item incorreto. 

A) O TCU (tribunal de contas da união) é composto por 9 (nove) ministros, sendo 3 

escolhidos pelo Presidente da República e os outros 6 pelo Congresso Nacional. 

B) Os Ministros do TCU gozam das mesmas garantias dos Ministros do Superior Tribunal 

de Justiça. 

C) O TCU deve enviar, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades ao 

Congresso Nacional. 

D) O Ministério Público junto ao tribunal de contas não tem competência para executar 

multas aplicadas pelo Tribunal. 

E) Constituição Estadual pode estabelecer que as contas enviadas pelo Presidente da 

Assembleia Legislativa sejam julgadas pelo próprio Poder Legislativo estadual, após 

parecer prévio do tribunal de contas do Estado. 

 

Assunto: Tribunais de contas 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

 



 
 

 
 

É o que prescreve a CF/88: 

 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove 

Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de 

pessoal e jurisdição em todo o território nacional, 

exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 

96. 

 

Dentre os 9 Ministros, 6 (2/3) devem ser escolhidos pelo Congresso Nacional e 3 (1/3) 

pelo Presidente, com aprovação do Senado Federal, conforme previsão do §2º do art. 

73 da CF/88. 

 

B) CORRETA. 

 

É exatamente o que consagra o texto constitucional – que aos Ministros do TCU devem 

ser atribuídas as mesmas garantias dos Ministros do STJ. 

 

Art. 73, § 3°, CF Os Ministros do Tribunal de Contas da União 

terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, 

vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à 

aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.           

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

 

C) CORRETA. 

 

Outra assertiva que se coaduna ao disposto na CF/88, no sentido de que o Tribunal de 

Contas deve enviar relatório, a cada trimestre e a cada ano, ao Congresso Nacional, em 

homenagem ao princípio da transparência: 

 



 
 

 
 

Art. 71 § 4º, CF O Tribunal encaminhará ao Congresso 

Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas 

atividades. 

 

D) CORRETA. 

 

De fato, cuida-se de entendimento firme na jurisprudência o de que os Tribunais de 

Contas podem contar com Ministério Público próprio em sua estrutura, mas que a este 

não cabe a execução de multas impostas pelas Cortes de Contas – que devem ser 

executadas pelo próprio ente beneficiário da decisão que as imputou. 

 

E) ERRADA 

 

Na verdade, o STF6 já definiu que é inconstitucional previsão da Constituição de Estado 

que pretenda atribuir ao Poder Legislativo estadual a competência para julgar as suas 

próprias contas. Isso porque o modelo estadual, em respeito ao princípio da simetria, 

deve obedecer às mesmas regras aplicáveis ao modelo federal pela CF/88. Desse modo, 

compete ao Tribunal de Contas do Estado julgar as contas do Poder Legislativo estadual. 

 

Segundo o STF, “No art. 71, inc. II, c/c o art. 75 da Constituição da República se confere 

competência aos Tribunais de Contas estaduais para julgar contas prestadas pela Mesa 

Diretora de órgão legislativo pelo princípio da simetria. Precedentes”. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

3) Analise a seguinte situação hipotética: Joana e Fábio, casal vegano, que exerce o 

veganismo de modo estreito, sem a inclusão de quaisquer produtos de origem animal 

em seu cotidiano, não pretende seguir o calendário de imunização de seu filho Pedro 

(disponibilizado pelo SUS no Plano Nacional de Imunização), em razão da convicção 

filosófica familiar. O casal alega que seu filho não deve ser submetido à vacinação, em 

 
6 ADI 3077, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017. 



 
 

 
 

decorrência do regime constitucional de liberdades. Nesse contexto, é correto afirmar 

que: 

A) Joana e Fábio têm razão em recusar vacinar seu filho em virtude de convicção 

filosófica, não podendo o Estado brasileiro impor vacinação compulsória, sob pena de 

malferimento às liberdades constitucionais, em especial à liberdade de consciência e de 

crença. 

B) Recentemente, o STF definiu que todas as vacinas, incluídas ou não no Programa 

Nacional de Imunização, e a despeito de aprovação pela ANVISA ou previsão legal, 

devem ser ministradas de modo compulsório a todos os brasileiros. 

C) É atribuído a Pedro o direito de decidir sobre a sua imunização, não cabendo aos pais 

proibir o filho de se vacinar, em razão da escolha familiar de exercício do veganismo. 

D) É constitucional, segundo o STF, a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina 

que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa 

Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou seja 

objeto de determinação da União, estado, Distrito Federal ou município, com base em 

consenso médico-científico. 

E) O STF definiu, em caso semelhante, que apenas o exercício de religião, e não mera 

convicção filosófica, como o veganismo, poderia escusar os pais de vacinar o seu filho. 

 

Assunto: Direitos e garantias fundamentais 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B), C) e E) ERRADAS. D) CORRETA. 

 

Esta questão reporta a um recentíssimo julgamento do STF7, em sede de recurso 

extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que 

 
7 ARE 1267879/SP. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento em 16 e 17/12/2020. 



 
 

 
 

determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações qualificadas 

como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas.  

 

Entendeu o STF no julgamento que: É ilegítima a recusa dos pais à vacinação 

compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica. O direito à liberdade de 

consciência e de crença é objeto de especial proteção pelo texto constitucional (CF, art. 

5º, VI e VIII), que destaca o pluralismo como um dos valores essenciais do Estado 

brasileiro (CF, art. 1º, V). Todavia, em certas hipóteses, a liberdade de crença e de 

convicção filosófica precisa ser ponderada com outros direitos, entre os quais a vida e 

a saúde. A obrigatoriedade de tomar vacinas testadas, aprovadas e registradas pelas 

autoridades competentes é uma dessas situações. No caso em que estiverem em jogo 

direitos fundamentais de terceiros ou de toda a coletividade, a decisão do indivíduo de 

se submeter ou não a uma medida sanitária não produz efeitos apenas sobre a sua 

esfera jurídica, mas também sobre a de outras pessoas, que não necessariamente 

compartilham das mesmas ideias. A obrigatoriedade da vacinação está prevista em 

alguns diplomas legais vigentes de longa data, como a Lei 6.259/1975 (Programa 

Nacional de Imunizações), a Lei 6.437/1977 (relativa  às  infrações  à  legislação  sanitária  

federal)  e  a  Lei  8.069/1990  (Estatuto  da  Criança e do Adolescente). Tal previsão 

jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei 13.979/2020 (referente 

às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder 

Executivo, instituiu comando na mesma linha. Ademais, diversos fundamentos justificam 

a legitimidade do caráter compulsório de vacinas quando existentes consenso científico 

e registro nos órgãos de vigilância sanitária, entre os quais: a) o Estado pode, em 

situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade 

como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a 

sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de 

terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os 

pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (melhor 

interesse da criança).  

 

GABARITO: LETRA D 



 
 

 
 

4) Tendo em mente a jurisprudência do STF acerca da competência legislativa dos 

Estados membros, é correto afirmar: 

A) É constitucional lei estadual que disponha sobre a redução obrigatória de 

mensalidades escolares na rede privada de ensino no contexto da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19). 

B) É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino 

Fundamental  diferente  do  estabelecido  pelo  legislador  federal  e  regulamentado  

pelo Ministério da Educação. 

C) É formalmente constitucional lei estadual que concede descontos aos idosos para 

aquisição de medicamentos em farmácias localizadas no respectivo estado, por ser 

relacionada a direito do consumidor, tema de competência legislativa concorrente. 

D) Os Estados membros podem legislar sobre requisições de pequeno valor, dispondo 

tanto sobre a quantia a ser considerada para fins de pagamento mediante RPV – em 

consideração a sua capacidade econômica – como sobre o prazo para pagamento da 

RPV. 

E) É constitucional lei estadual que, no afã de desburocratizar o licenciamento 

ambiental, institua licença ambiental única em seu território. 

 

Assunto: Organização político administrativa do Estado 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA 

 

O STF8 se posicionou em sentido diverso do afirmado, a saber: 

 
8 ADI 6575/BA. Redator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes. Julgado em 18/12/20. 



 
 

 
 

É inconstitucional a legislação estadual que estabelece a redução obrigatória das 

mensalidades da rede privada de ensino durante a vigência das medidas restritivas para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus. A 

Lei 14.279/2020 do estado da Bahia, ao estabelecer desconto obrigatório nas 

mensalidades da rede particular de ensino em razão da pandemia causada pela Covid-

19, tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, a 

competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal. 

Ademais, os efeitos jurídicos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios jurídicos 

privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei federal 

14.010/2020, que estabeleceu o “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das 

relações jurídicas de Direito Privado” (RJET) no período da pandemia do novo 

Coronavírus, reduzindo o espaço de competência complementar dos estados, visto que 

na referida lei não há previsão geral de modificação dos contratos de prestação de 

serviços educacionais. 

 

B) CORRETA. 

 

Foi o que decidiu o STF9 ao analisar lei do RS (Rio Grande do Sul) que estabelecia critérios 

para ingresso de crianças no ensino fundamental, de modo diverso do estabelecido pelo 

MEC (Ministério da educação). Para o STF: 

 

O art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019 (1), do estado do Rio Grande do Sul, ao estabelecer 

critérios para o ingresso de crianças de até 6 anos no ensino fundamental, invadiu a 

competência privativa da União para legislar a respeito de diretrizes e bases da 

educação nacional, nos termos do art. 22, XXIV, Constituição Federal (CF). A definição 

do momento de ingresso no ensino fundamental de crianças com 6 anos de idade deve 

receber tratamento uniforme em todo o País. Admitir que os estados disponham 

livremente sobre o tema pode colocar em risco a estrutura da política nacional de 

educação definida pelo Ministério da Educação, órgão que possui capacidade 

 
9 ADI 6312/RS. Relator: Roberto Barroso. Julgamento finalizado em 18/12/20. 



 
 

 
 

institucional mais adequada para produzir a melhor decisão a respeito da matéria, bem 

como impactar a Base Nacional Comum Curricular.Com base nesse entendimento, o 

Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para 

declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019, do Estado do Rio 

Grande do Sul 

 

No julgamento foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que fixa critério 

etário para o ingresso no Ensino Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador  

federal e regulamentado pelo Ministério da Educação”. 

 

C) ERRADA 

 

Na verdade, o STF10 entendeu pela inconstitucionalidade de lei do Estado do Rio de 

Janeiro com esse tipo de previsão, sob os seguintes fundamentos: 

 

É formalmente inconstitucional lei estadual que concede descontos aos idosos para 

aquisição de medicamentos em farmácias localizadas no respectivo estado. Ao 

determinar a concessão de desconto de até 30% nas medicações destinadas aos idosos 

com idade superior a 60 (sessenta) anos, a legislação estadual viola a regulação do setor 

estabelecida pelas Leis federais 10.213/2001 e 10.742/2003 e pelas medidas provisórias 

que as antecederam, pois altera a linha condutora do equilíbrio do mercado 

farmacêutico traçado pela política pública de preços e acesso a medicações desenhada 

pela União. A lei estadual, portanto, extrapola a sua competência supletiva e invade a 

competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção e defesa da 

saúde, direito econômico e proteção do consumidor (art. 24, XII, da Constituição 

Federal). Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, declarou a 

inconstitucionalidade formal da Lei 3.542/2001 do estado do Rio de Janeiro. 

D) ERRADA 

 
10 ADI 2435/RJ. Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes. Julgamento finalizado em 18/12/20. 



 
 

 
 

Decidiu recentemente o STF11 que a CF/88 apenas atribui aos Estados e DF a autonomia 

para fixar diferentes valores máximos para requisições de pequeno valor, de acordo com 

a sua capacidade econômica, observado o parâmetro mínimo da CF/88, mas o prazo 

para pagamento deve observar o disposto no CPC: 

 

Os Estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de dois meses, previsto no art.  

535,  §  3º,  II,  do  Código  de  Processo  Civil  (CPC),  para  pagamento  de  obrigações 

de pequeno valor. Isso porque a autonomia expressamente reconhecida na 

Constituição Federal (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos 

Estados-membros em matéria de RPV restringe-se à fixação do valor-teto. Pretender 

ampliar o âmbito de aplicação desse entendimento e o próprio sentido do que está 

expressamente posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da CF, de modo a afirmar a competência 

legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das 

RPVs, denota passo demasiadamente largo. Ademais, a regra impugnada detém 

natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor 

sobre o tema (art. 22, I, da CF), merecendo, dessa forma, tratamento minimamente 

uniforme no país, a partir de fixação em norma federal. 

 

Portanto, o quesito se equivoca, ao afirmar que os Estados poderiam dispor sobre o 

prazo para pagamento de RPV. 

 

E) ERRADA 

 

O STF fixou recentemente orientação no sentido oposto ao afirmado, isto é, pela 

inconstitucionalidade de lei do Estado do Amapá que pretendia criar licença ambiental 

única. 

 

 
11 ADI 5534/DF. Relator: Dias Toffoli. Julgamento finalizado em 18/12/20. 



 
 

 
 

A exigência de licença ambiental para empreendimentos e atividades potencialmente 

danosos ao meio ambiente consiste em medida preventiva, pela qual se permite ao 

Poder Público o controle e a fiscalização do cumprimento da legislação ambiental. 

O licenciamento ambiental não é procedimento meramente burocrático do Poder 

Público, mas um dos processos preventivos mais relevantes em tema de proteção ao 

meio ambiente, por meio qual a Administração Pública exerce o poder de polícia em 

matéria ambiental de forma preventiva. 

De acordo com a CF/88 (art. 24, VI) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre matéria ambiental. Como se sabe, no âmbito da 

legislação concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais e aos Estados e ao 

Distrito Federal suplementá-las. 

Em relação à competência concorrente para legislar sobre direito ambiental, a posição 

firme do Supremo Tribunal é no sentido ser inadmissível que, no exercício de 

competência complementar residual, os Estados-Membros e o Distrito Federal 

formulem disciplina que acaba por afastar a aplicação das normas federais de caráter 

geral. 

Exercendo a sua competência constitucional, a União editou a Lei nº 6.938/81, que 

atribuiu ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) a competência para 

estabelecer, a partir de proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais – Ibama, “normas e critérios para o licenciamento de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado 

pelo IBAMA” (inc. I do art. 8º da Lei nacional n. 6.938/1991, alterado pela Lei nacional 

n. 7.804/1989). 

No art. 8º da Resolução n. 237/1997, o Conama, em cumprimento de seu dever de 

elaborar normas gerais sobre o licenciamento, estabeleceu as seguintes espécies de 

Licença Ambiental: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. 

 



 
 

 
 

Prescreveu-se, portanto, a necessidade de concessão de licença ambiental em todas as 

fases dos empreendimentos e atividades potencialmente danosos ao meio ambiente, 

do planejamento ao início de funcionamento. 

Pela natureza de normas gerais, essas disposições são necessariamente aplicáveis aos 

procedimentos de licenciamento ambiental realizados nos estados. 

Em recente julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o STF12 decidiu não ser 

lícito ao legislador estadual ou distrital dissentir da sistemática definida em normas 

gerais pela União, instituindo licença ambiental única que, de forma inequívoca, tornará 

mais frágeis e ineficazes a fiscalização e o controle da Administração Pública sobre 

empreendimentos e atividades potencialmente danosos ao meio ambiente. 

Na ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo STF, foi declarada inconstitucional 

Lei do Estado do Amapá que instituíra licença ambiental única (LAU), em total 

dissonância ao regramento geral acerca do licenciamento, definido pela União – que 

tem competência para estabelecer normas gerais na matéria (por força do art. 24, VI, da 

CF/88). 

 

GABARITO: LETRA B 

 

5) Assinale a assertiva que descreve corretamente o conceito e a respectiva 

classificação da Constituição.  

A) A Constituição, quanto ao sistema, pode ser classificada em principiológica ou 

preceitual. Na primeira prevalecem os princípios e na segunda as regras. 

B) A Constituição em sentido formal consiste no conjunto das normas fundantes 

(basilares) que fazem parte do "núcleo ideológico" constitutivo do Estado e da 

sociedade. 

 
12 ADI 5475/AP. Julgada em 20/04/20. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343275190&amp;ext=.pdf. 



 
 

 
 

C) As Constituições semânticas são aquelas em que o processo de poder está de tal 

forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder subordinam-se às 

determinações do seu conteúdo e do seu controle procedimental. 

D) As Constituições normativas contêm disposições de limitação e controle de 

dominação política, sem ressonância na sistemática de processo real de poder, e com 

insuficiente concretização constitucional. 

E) As Constituições nominais são simples reflexos da realidade política, servindo como 

mero instrumento dos donos do poder e das elites políticas, sem limitação do seu 

conteúdo. 

 

Assunto: Classificação das Constituições 

Categoria: Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

As classificações constitucionais (infelizmente) ainda são muito usuais na doutrina 

brasileira. E têm sido igualmente cobradas em provas objetivas de concursos. Portanto, 

vale dominá-las para evitar a perda de pontos importantes em sua prova.  

 

A) CORRETA. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, citado por Pedro Lenza13, a Constituição, 

quanto ao sistema, pode ser classificada em principiológica ou preceitual. 

 

Na principiológica, conforme anotou Guilherme Peña de 

Moraes, “predominam os princípios, identificados como 

normas constitucionais providas de alto grau de abstração, 

 
13 Curso de direito constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2020. 



 
 

 
 

consagradores de valores, pelo que é necessária a mediação 

concretizadora, tal como a Constituição brasileira”. 

 

Por seu turno, na preceitual “prevalecem as regras, 

individualizadas como normas constitucionais revestidas de 

pouco grau de abstração, concretizadoras de princípios, pelo 

que é possível a aplicação coercitiva, tal como a Constituição 

mexicana”. 

Portanto, está corretíssima a assertiva.  

 

B) ERRADA 

 

Na verdade, o quesito conceitua constituição material e não formal, como afirmado. 

Discorrendo sobre a classificação das constituições quanto ao conteúdo, leciona 

Bernardo Gonçalves14 que a Constituição em sentido material: 

 

É aquela escrita ou não em um documento constitucional e que 

contém as normas tipicamente constitutivas do Estado e da 

sociedade. Ou seja, são as normas fundantes (basilares) que 

fazem parte do "núcleo ideológico" constitutivo do Estado e da 

sociedade. Sem dúvida, essas matérias com o advento do 

constitucionalismo (moderno) vêm sendo definidas como: 

Organização e estruturação do Estado e Direitos e Garantias 

Fundamentais. 

 

 
14 Curso de direito constitucional. Salvador: juspodivm, 2020. 



 
 

 
 

Por sua vez, a constituição formal, ainda segundo os ensinamentos do autor, “é aquela 

dotada de supralegalidade (supremacia), estando sempre acima de todas as outras 

normas do ordenamento jurídico de um determinado país”. Daí porque o procedimento 

para a modificação de suas normas é mais dificultoso do que o utilizado para as demais 

normas do ordenamento. Então, conclui o autor que a Constituição formal, quanto à 

estabilidade, é rígida. 

 

C), D) e E) ERRADAS 

 

Estas assertivas serão tratadas de modo conjunto, porque remetem à classificação das 

constituições quanto à correspondência com a realidade ou critério ontológico, de Karl 

Lowenstein. 

Vejamos o que ensina Pedro Lenza15: 

 

“Karl Loewenstein distinguiu as Constituições normativas, 

nominalistas (nominativas ou nominais) e semânticas. Trata-se 

do critério ontológico, que busca identificar a correspondência 

entre a realidade política do Estado e o texto constitucional. 

Segundo Pinto Ferreira, “as Constituições normativas são 

aquelas em que o processo de poder está de tal forma 

disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder 

subordinam-se às determinações do seu conteúdo e do seu 

controle procedimental. As Constituições nominalistas contêm 

disposições de limitação e controle de dominação política, sem 

ressonância na sistemática de processo real de poder, e com 

insuficiente concretização constitucional. Enfim, as 

Constituições semânticas são simples reflexos da realidade 

 
15 Pedro Lenza. “Coleção Esquematizado - Direito Constitucional”. Saraiva, 2020. 



 
 

 
 

política, servindo como mero instrumento dos donos do poder e 

das elites políticas, sem limitação do seu conteúdo”. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

6) A intervenção consiste no excepcional afastamento da autonomia que é conferida 

pela Constituição Federal aos entes componentes da Federação brasileira. 

Considerando as disposições constitucionais acerca da intervenção, seja federal, seja 

estadual, assinale o item correto. 

A) Diante da ausência de prestação de contas, a intervenção pode ser decretada por 

iniciativa direta e específica do Executivo, tanto em âmbito federal, como estadual. 

B) Caso não tenha sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, a intervenção 

estadual no Município pode ser decretada diretamente pelo Chefe do Executivo. Por 

outro lado, não tendo havido a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, a intervenção da 

União no Estado depende do provimento de representação interventiva do PGR perante 

o STF. 

C) Tanto na esfera federal como na estadual, a intervenção instaurada para prover a 

execução de lei, de ordem ou de decisão judicial depende de análise judicial, sendo de 

incumbência do Tribunal de Justiça, se estadual, ou do STF, se federal. 

D) No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, a intervenção federal 

depende de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

E) A intervenção da União nos Estados, para garantir o livre exercício de qualquer dos 

Poderes nas unidades da Federação, depende de solicitação do Poder Legislativo ou do 

Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Superior Tribunal de Justiça, 

se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 



 
 

 
 

Assunto: Intervenção federal e estadual 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA 

 

No âmbito estadual a intervenção por ausência de prestação de contas é, de fato, de 

iniciativa do Executivo, por decreto. Entretanto, a intervenção federal decretada por 

este mesmo motivo necessita da aprovação de representação interventiva perante o 

STF, de iniciativa do PGR. Isso porque a prestação de contas da administração pública, 

direta e indireta, foi inserida, em âmbito federal, no rol de princípios constitucionais 

sensíveis. 

 

É o que se extrai do regramento constitucional, que se reproduz abaixo: 

 

Art. 34, CF. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância 

dos seguintes princípios constitucionais: d) prestação de 

contas da administração pública, direta e indireta. 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a 

União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: II - não forem prestadas contas devidas, na 

forma da lei;  

Art. 36 A decretação da intervenção dependerá:  

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 

representação do Procurador-Geral da República, na 



 
 

 
 

hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de 

lei federal. 

 

B) CORRETA. 

 

De fato, a intervenção estadual por descumprimento do mínimo constitucional exigido 

para aplicação em serviços de saúde e ensino depende de decreto de iniciativa do Poder 

Executivo. Lado outro, na esfera federal, por se enquadrar no rol dos princípios 

constitucionais sensíveis, depende do julgamento de representação interventiva pelo 

STF. Tal se depreende dos seguintes dispositivos: 

 

Art. 34, CF. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância 

dos seguintes princípios constitucionais: d) prestação de 

contas da administração pública, direta e indireta. 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a 

União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: 

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e 

nas ações e serviços públicos de saúde;   

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 

Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos 

seguintes princípios constitucionais: 

 e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

Art. 36 A decretação da intervenção dependerá:  



 
 

 
 

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 

representação do Procurador-Geral da República, na 

hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de 

lei federal. 

 

C) ERRADA 

 

 Apenas no âmbito estadual que a intervenção derivada do descumprimento de lei, 

ordem ou decisão judicial depende de representação do TJ – Tribunal de justiça. É que, 

na esfera federal, apenas a intervenção decorrente do descumprimento de lei federal 

que depende da aprovação da representação pelo STF. A intervenção decretada em 

razão da desobediência de ordem ou decisão judicial, por sua vez, deve ser provocada 

por requisição do STF, STJ ou TSE. Veja: 

 

Art. 36, CF A decretação da intervenção dependerá: 

 II - no caso de desobediência a ordem ou decisão 

judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do 

Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior 

Eleitoral;  

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 

representação do Procurador-Geral da República, na 

hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de 

lei federal.  

 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a 

União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: 

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação 

para assegurar a observância de princípios indicados na 

Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de 

ordem ou de decisão judicial. 

 



 
 

 
 

 

D) ERRADA 

 

O único erro da assertiva é incluir o TST. A CF/88 confere competência para requisitar a 

intervenção federal apenas ao STF, STJ e ao TSE. Caso a ordem ou decisão judiciária 

desobedecida seja de matéria trabalhista, cabe ao STJ requisitar a intervenção. 

 

 Art. 36, CF: A decretação da intervenção dependerá: 

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, 

de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral; 

 

 

E) ERRADA 

 

A requisição para intervenção federal, em razão de coação exercida em face do Poder 

Judiciário, deve ser de iniciativa do STF e não do STJ, como afirmado no quesito. É o que 

dispõe a CF/88: 

 

Art. 36, CF. A decretação da intervenção dependerá: 

I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo 

ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de 

requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for 

exercida contra o Poder Judiciário; 

 

 

GABARITO: LETRA B 

 

 

7) Julgue os itens a seguir a respeito do regramento constitucional do RPPS (Regime 

Próprio de Previdência Social). 

I) Lei complementar federal deve estabelecer idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de 

agente socioeducativo ou de policial; 



 
 

 
 

II) A Emenda Constitucional 103/2019 assegurou, em suas regras de transição, a 

contagem recíproca de tempo de contribuição e a contagem de tempo de contribuição 

fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários; 

III) O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a 

aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade faz jus a um abono 

de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, 

até completar a idade para aposentadoria compulsória. 

IV) A aposentadoria voluntária no âmbito da União, ocorre aos 62 (sessenta e dois) anos 

de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem. No âmbito 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida 

mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de 

contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo 

ente federativo. No caso dos professores, a idade mínima é reduzida em 5 (cinco) anos, 

desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do 

respectivo ente federativo. 

V) A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 

cargo, emprego ou função pública, inclusive do RGPS, acarretará o rompimento do 

vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 

Estão corretas: 

A) I, IV e V 

B) IV e V 

C) I e IV 

D) II e III 

E) I e II 

 

Assunto: RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) 

Categoria: Legislação 



 
 

 
 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

B) CORRETA. (ITENS IV e V) 

 

A questão exige do aluno o conhecimento das recentes alterações legais empreendidas 

na CF/88 pela EC 103/19. 

 

ITEM I – INCORRETO: 

 

Dispõe o § 4º-B do art. 40 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 

2019, que lei complementar do ENTE FEDERATIVO (e NÃO da União) PODE estabelecer 

requisitos diferenciados para aposentadoria dos agentes descritos na assertiva. 

Vejamos: 

 

 Art. 40, § 4ºB, CF, Poderão ser estabelecidos por lei 

complementar do respectivo ente federativo idade e 

tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria 

de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente 

socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o 

inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 

e os incisos I a IV do caput do art. 144. 

 

ITEM II – INCORRETO: 

 

Ao contrário do afirmado, a EC 103/19 NÃO permitiu contagem fictícia do tempo de 

contribuição. O RPPS continua tendo caráter contributivo, como estabelecido desde a 

EC 20/98. O texto da CF/88 continua dispondo que: 

 



 
 

 
 

 Art. 40, § 10, CF - A lei não poderá estabelecer qualquer 

forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 

 

ITEM III – INCORRETO: 

 

Na verdade, a EC 103/19 instituiu uma verdade facultatividade do abono de 

permanência, que, para ser pago, depende de instituição em lei de cada ente federativo. 

Por isso, o item, ao afirmar de modo categórico que o servidor “faz” jus ao abono de 

permanência está errado. Confiram a exata redação da CF: 

 

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do 

respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo 

efetivo que tenha completado as exigências para a 

aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em 

atividade PODERÁ fazer jus a um abono de permanência 

equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição 

previdenciária, até completar a idade para aposentadoria 

compulsória.            (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019) 

 

ITEM IV – CORRETO: 

 

Importante ter em mente que a EC 103 de 2019 alterou as idades mínimas para 

aposentadoria voluntária no RPPS, no âmbito da União. Segundo a nova redação legal, 

os servidores públicos podem se aposentar: 

 

 Art. 40, § 1º, III, CF - no âmbito da União, aos 62 (sessenta 

e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima 

estabelecida mediante emenda às respectivas 



 
 

 
 

Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de 

contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei 

complementar do respectivo ente federativo. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

Além disso, de fato, a CF/88 estabelece a redução da idade em 5 anos para os 

professores dos ensinos fundamental, médio e educação infantil: 

 

 Art. 40, § 5º, CF Os ocupantes do cargo de professor terão 

idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às 

idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do 

§ 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino 

fundamental e médio fixado em lei complementar do 

respectivo ente federativo.         (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019) 

 

ITEM V – CORRETO: 

 

Uma das importantes inovações da EC 103/19 foi tal previsão de que a aposentadoria 

concedida com a utilização de tempo de contribuição de cargo, emprego ou função 

pública, inclusive do RGPS, acarreta o rompimento do vínculo que gerou esse tempo de 

contribuição. Consoante o art. 37, § 14, da CF/88:  

 

 Art. 37, §14, CF, A aposentadoria concedida com a 

utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, 

emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de 

Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que 

gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 

  



 
 

 
 

GABARITO: LETRA B 

 

8) O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a legitimidade para o 

ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de 

confederações sindicais e entidades de classe pressupõe algumas condições. Assinale 

o item que não corresponde a uma dessas condições:  

A) A autorização de todos os associados à entidade de classe ou sindical, devendo a lista 

com a autorização ser juntada à inicial. 

B) A abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade 

represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela. 

C) A caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação 

de categoria empresarial ou profissional. 

D) A pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da 

impugnação. 

E) O caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da 

entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros. 

 

Assunto: Controle de constitucionalidade 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA B), C), D) e E) CORRETAS.  

 

É essencial que o aluno domine o assunto “controle de constitucionalidade”, 

conhecendo as principais decisões jurisprudenciais que permeiam o tema, que tem sido 

sempre explorado nos certames para ingresso nas carreiras jurídicas como a de Membro 

do MP. 

 



 
 

 
 

Esta questão cobrou o conhecimento de importantíssimo precedente do STF acerca da 

legitimidade das confederações sindicais e entidades de classe para o ajuizamento das 

ações de controle concentrado de constitucionalidade. 

 

O Supremo Tribunal Federal16 consolidou o entendimento de que a legitimidade para a 

propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de 

confederações sindicais e entidades de classe pressupõe: (a) a caracterização como 

entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial 

ou profissional; (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se 

que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela; (c) o 

caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da 

entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros; e (d) a pertinência temática entre 

as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação. 

 

É importante que os alunos conheçam essa interpretação do STF acerca do inciso IX do 

art. 103 da CF/88, segundo o qual confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 

nacional podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade. A intepretação da corte é a seguinte: a entidade de classe deve 

representar a totalidade de sua categoria para possuir legitimidade ativa para o 

ajuizamento de ações do controle concentrado. 

Em recente julgamento no âmbito do controle concentrado, o STF17 reafirmou esse 

entendimento, tendo deixado assente que a entidade que não representa toda a 

respectiva categoria profissional carece de legitimidade ativa para propositura da ação. 

 

Contudo, a corte nada falou em autorização de todos os associados, com lista juntada à 

inicial da ação, exigência essa que se relaciona a processos coletivos – e não à processo 

do controle abstrato de constitucionalidade. 

 

 
16 ADI 6465 AgR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 19.10.2020. 
17 ADI 6465 AgR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 19.10.2020. 



 
 

 
 

Assim, o único item que não se coaduna à posição consolidada pelo STF é o item A, 

devendo ser assinalado pelo aluno. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

9) Assinale a alternativa que se coaduna às disposições legais bem como à 

jurisprudência do STF acerca do direito constitucional à educação: 

A) A Constituição não prevê o dever de aplicação de percentual mínimo para 

investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino pelos entes federados. Tais 

percentuais apenas estão previstos na legislação infraconstitucional. 

B) A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) não define quais 

despesas podem ser consideradas como sendo destinadas à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, para serem contabilizadas no percentual mínimo 

constitucional a ser aplicado pelos Estados, Municípios, DF e União em educação. Essa 

definição fica a cargo do Poder Executivo, quando da elaboração da proposta 

orçamentária. 

C) É constitucional lei estadual que defina despesas consideradas como sendo 

destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino de modo distinto do 

regramento geral da União na Lei 9.394/96, em razão da autonomia federativa. 

D) As despesas com encargos previdenciários de servidores inativos e os repasses 

efetuados pelo Estado para cobrir o déficit no regime próprio de previdência não podem 

ser computadas como aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de 

ensino, para os fins do art. 212 da CF/88. 

E) A União aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios dezoito por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

 

Assunto: Direito à educação  

Categoria: Jurisprudência e legislação 



 
 

 
 

Nível: Médio 

COMENTÁRIOS: 

 

A), E) ERRADAS 

 

A CF/88 estabelece, em seu artigo 212, os percentuais mínimos a serem aplicados pelos 

entes federativos em educação. Consoante o texto constitucional, a União deve aplicar 

para o desenvolvimento do ensino, no mínimo 18%, e os Estados, DF e Municípios, ao 

menos, 25% da receita de impostos, compreendida a advinda de transferências. 

 

Art. 212, CF. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, 

na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Portanto, o quesito E inverteu os percentuais constitucionais de cada ente federado. 

 

B) ERRADA 

 

Ao contrário do afirmado neste quesito, a Lei 9.394/96 estabelece, em seu artigo 70, as 

despesas que podem ser computadas como despesas com ensino para que os entes 

federativos atinjam o percentual mínimo constitucional. Confiram a literalidade do 

dispositivo: 

 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com 

vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições 

educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se 

destinam a: 



 
 

 
 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e 

demais profissionais da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 

ensino; 

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas 

visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e 

à expansão do ensino; 

V - realização de atividades-meio necessárias ao 

funcionamento dos sistemas de ensino; 

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas 

públicas e privadas; 

VII - amortização e custeio de operações de crédito 

destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo; 

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção 

de programas de transporte escolar. 

 

C) ERRADA, D) CORRETA. 

 

Os itens C e D reportam a recente julgamento do STF, em controle concentrado de 

constitucionalidade, acerca de dispositivos de lei estadual que permitiam o cômputo de 

recursos destinados pelo Estado para cobrir déficit no RPPS (regime próprio de 

previdência social) no âmbito das verbas aplicadas para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, para fins de atingimento do percentual mínimo 

constitucional. 

 

Segundo o STF18, as despesas com encargos previdenciários de servidores inativos e os 

repasses efetuados pelo Estado para cobrir o déficit no regime próprio de previdência 

 
18 STF. Plenário. ADI 5719, Rel. Edson Fachin, julgado em 18/08/2020 (Info 990 – clipping). 



 
 

 
 

não podem ser computados como aplicação de recursos na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, para os fins do art. 212 da CF/88. Logo, é inconstitucional lei 

estadual que faça essa previsão. 

 

O item D está correto, por afirmar não ser possível contabilizar esses recursos como 

despesas em ensino, o que foi rechaçado pelo STF, como visto. Nesse sentido, o item C 

se equivoca ao afirmar que o Estado tem autonomia para fazer previsões em dissonância 

com o regramento geral da Lei 9394/97, cujas normas gerais devem ser observadas por 

todos os entes federados. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

10) Considerando a jurisprudência do STF em relação ao Poder Judiciário, julgue os 

seguintes itens e assinale o incorreto. 

A) O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a 

apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da 

remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de 

correção. 

B) O Poder judiciário pode aumentar verbas conferidas a servidores a título de auxílio 

alimentação, pelo fato de não se incorporarem à remuneração ou ao subsídio, tendo 

nítido caráter indenizatório. 

C) É competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF) processar e julgar, 

originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidas no 

exercício de suas competências constitucionais. 

D) Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o 

recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo 

regime estatutário. 



 
 

 
 

E) Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para 

pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, caso as empresas reclamadas 

detenham créditos a receber da administração pública estadual. 

 

Assunto: Poder judiciário  

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

O Supremo Tribunal Federal19, apreciando o tema 624 da repercussão geral, fixou a 

seguinte Tese: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder 

Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da 

remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de 

correção. 

 

Em recente precedente, também sob a sistemática de repercussão geral, o STF20 firmou 

que a Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos 

servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que 

corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, 

da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da 

impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com 

demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica.  

 
19 Recurso Extraordinário 843.112. Relator: Min. Luiz Fux. Plenário. Sessão virtual de 11/09/20 a 21/09/20. 
20 RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da 
Repercussão Geral. 



 
 

 
 

 

Ainda no entender da corte, a omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto 

de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 

configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de 

forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 

 

Todavia, a corte argumentou que no caso concreto analisado que o Tribunal De Justiça 

de São Paulo exorbitara de suas competências constitucionais, pois determinara o prazo 

para o Poder executivo apresentasse o projeto de lei e os índices a serem utilizados. Isso, 

no entender do STF configurou indevida intromissão em matéria de iniciativa do Poder 

Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de 

recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 

 

B) ERRADA 

 

De fato, como afirmado no quesito, o auxílio alimentação consiste em verba com caráter 

nitidamente indenizatório, que não se incorpora à remuneração. Nada obstante, mesmo 

ostentando caráter indenizatório, também deve se submeter ao princípio da reserva 

legal (art. 37, X, da CF), assim como as demais verbas indenizatórias. 

 

A vedação da Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao poder judiciário 

aumentar vencimentos dos servidores sob o fundamento de isonomia, se estende às 

verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, impossibilita o Poder Judiciário 

de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com 

fundamento na isonomia. 

 



 
 

 
 

Nesse sentido, foi fixada pelo STF21 a seguinte tese para o tema 600 da repercussão 

geral: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer 

verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, 

tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 

C) CORRETA. 

 

O STF22 recentemente decidiu no exato sentido do afirmado no quesito. Para a corte, é 

sua a competência para processar e julgar originariamente ações propostas contra o CNJ 

e contra o CNMP no exercício de suas atividades-fim. 

 

Consoante decidiu o pretório, a Constituição não discriminou quais ações contra o CNJ 

e contra o CNMP seriam da alçada do STF, do que se extrai ter procurado fixar atribuição 

mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de 

que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações 

mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa. 

 

Porém, isso não significa que a Corte deva afirmar sua competência para conhecer toda 

e qualquer ação ordinária contra atos daqueles conselhos constitucionais. A regra de 

competência deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram sua edição. A 

competência se justifica sempre que indagados atos de cunho finalístico, concernentes 

aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e a proteção institucionais 

conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 

 

Nesse contexto, foi fixada a seguinte tese: Nos termos do artigo 102, I, r, da Constituição 

Federal (CF), é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF) processar e 

 
21 Recurso Extraordinário 710.293. Relator: Min. Luiz Fux. Plenário. Sessão virtual de 11/09/20 a 21/09/20. 
22 PET 4770 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento em 18/11/20.  
Rcl 33459 Agr/PE, rel. orig. Min. Rosa Weber, redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
18/11/20.  
ADI 4412/DF, rel. Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 18/11/20. 



 
 

 
 

julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidas no 

exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 

103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CF. 

D) CORRETA. 

 

O STF23 decidiu recentemente, em sede de repercussão geral (tema 994), que: “O art. 

114, III, da Constituição Federal (CF) deve ser interpretado em conjunto com o art. 114, 

I, da CF, de modo a excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas 

entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação estatutária ou 

de caráter jurídico-administrativo”. 

 

Logo, mantendo a sua posição na linha do entendimento fixado na ADI 3395, decidiu o 

STF competir à justiça comum, e não à justiça trabalhista, o julgamento de demanda 

relacionada ao recolhimento e repasse de contribuição sindical de servidores 

estatutários.  

 

E) CORRETA. 

 

Em decisão extremamente importante para provas, o STF24 entendeu que: “É 

inconstitucional a interpretação que permite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de 

verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituem créditos 

devidos pelo estado a empresas que sejam rés em ações trabalhistas. 

 

Isso porque os atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas 

públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da 

 
23 RE 1089282/AM. Rel. Min. Gilmar mendes, julgamento virtual finalizado pelo plenário em 04/12/20. 
24 ADPF 485/AP. Relator: Roberto Barroso, dje 04/12/20. 



 
 

 
 

administração estadual, configuram violação dos princípios do contraditório, da ampla 

defesa, do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária”. 

 

Desse modo, o quesito está certo, por se coadunar à orientação fixada pelo STF quanto 

à impossibilidade de bloqueio de verbas públicas para o pagamento de créditos 

trabalhistas, sob a justificativa de que a empresa reclamada seria credora da 

administração estadual (o que possibilitaria o bloqueio, a penhora ou sequestro, em 

verdadeira compensação). 

 

GABARITO: LETRA B 

 

11) Tendo em mente as disposições da Lei 11.417/06, assinale a alternativa correta: 

A) A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal 

Federal, por decisão de 1/3 (um terço) dos seus membros, poderá restringir os efeitos 

vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista 

razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. 

B) O Supremo Tribunal Federal poderá, por provocação dos legitimados, após reiteradas 

decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 

e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista 

nesta Lei. 

C) O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, 

a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que 

autoriza a suspensão do processo. 

D) É imprescindível a manifestação do Procurador-Geral da República, nas propostas 

que não houver formulado, previamente à edição, à revisão ou ao cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante. 

E) A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante 

autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. 



 
 

 
 

Assunto: Súmula Vinculante 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

De fato, a Lei 11.417 prevê a modulação dos efeitos temporais de súmula vinculante, 

mas o quórum qualificado para a modulação é de 2/3 (dois terços) dos membros do STF 

e não 1/3 (um terço), como afirmado no quesito.  

 

É o que dispõe a literalidade do art. 4º da Lei 11.417: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ERRADA. 

 

O equívoco deste quesito reside no fato de que o STF pode editar enunciado de súmula 

vinculante, DE OFÍCIO, e não apenas após provocado, conforme se lê no art. 2º da Lei 

11.417: 

Art. 4º A súmula com efeito vinculante tem eficácia 

imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 

2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá restringir os 

efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir 

de outro momento, tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse público. 

Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de 

sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 



 
 

 
 

 

 

 

 

Para a maior parte das bancas, como o Cebraspe, assertiva incompleta, como essa, deve 

ser considerada errada.  

 

C) ERRADA. 

 

O único erro do quesito é afirmar que o pedido incidental do Município, de revisão, 

cancelamento ou edição de súmula vinculante, autoriza a suspensão do processo. Isso 

porque a lei prevê que NÃO deve haver a suspensão do processo nesse caso: 

 

 

 

 

 

 

D) CORRETA. 

 

Há previsão legal, no § 2º do art. 2º da Lei 11.417, de que o Procurador Geral da 

República deve se manifestar previamente nas propostas que não houver formulado: 

 

 

 

 

 

 

E) ERRADA. 

 

Na verdade, a previsão legal (do art. 6º da Lei 11.417) aponta para o oposto do afirmado 

no quesito: 

estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma prevista nesta Lei. 

Art. 3º § 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao 

curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o 

cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não 

autoriza a suspensão do processo. 

Art. 2º, § 2º O Procurador-Geral da República, nas propostas 

que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à 

edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA D 

 

12) Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), julgue os seguintes itens 

e marque, ao final, o correto. 

A) Em recente decisão, o STF admitiu agravo em face de decisão monocrática do relator 

que inadmitiu ingresso de amicus curiae em ADI. 

B) A jurisprudência não reconhece a fungibilidade entre ADI e ADPF (arguição de 

descumprimento de preceito fundamental), ainda que os requisitos desta estejam 

presentes naquela. 

C) Não cabe recurso em face da decisão que indeferir a inicial em ADI. 

D) A medida cautelar em ADI não possui efeito repristinatório, em regra, e deve ser 

concedida com eficácia ex tunc. 

E) Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de 

seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a 

prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral 

da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, 

submeter o processo diretamente ao Tribunal, que deverá julgar definitivamente a ação. 

 

Assunto: Controle Abstrato de Constitucionalidade – ADI 

Categoria: Jurisprudência e lei 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

Art. 6º A proposta de edição, revisão ou cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos 

processos em que se discuta a mesma questão. 



 
 

 
 

Em 06 de agosto de 2020, na ADI 339625, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu que é admissível recurso contra decisão que nega ingresso de amicus curiae 

(amigo da corte) em ação direta de inconstitucionalidade. Logo, o quesito está correto. 

Muitos alunos devem ter deixado de marcar este quesito como correto, em razão de 

decisão anterior do Plenário do STF26 no sentido de que: “A decisão do Relator que 

ADMITE ou INADMITE o ingresso do amicus curiae é irrecorrível”.  

É verdade que o STF firmou a sua jurisprudência, em 2018, no sentido da 

irrecorribilidade da decisão que admite ou inadmite amigo da corte. 

Entretanto, o fato é que na ADI 3396, por maioria, o STF conheceu de agravo 

interposto em face de decisão monocrática de Celso de Mello que havia negado o 

ingresso de “amigo da corte”. O julgamento teve início em 2016, mas só foi concluído 

em agosto deste ano, ocasião em que a Ministra Rosa Weber, que já havia votado, 

reformulou seu entendimento para admitir o agravo e desprovê-lo. 

O entendimento que prevaleceu nesse caso, em virtude da mudança no voto de Rosa 

Weber, foi pelo conhecimento do recurso, embora ele não tenha sido provido.  

 

Como o quesito se referiu especificamente à recente decisão do STF, está correto. 

 

Aguardemos as próximas manifestações do Plenário do STF, para verificarmos se haverá, 

de fato, a alteração do entendimento firmado em sede de repercussão geral em 2018, 

ou se a decisão tomada na ADI 3396 vai figurar como decisão isolada27.  

 

B) ERRADA. 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em certas hipóteses, 

fungibilidade entre ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e arguição de 

 
25 Conferir em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=449136. 
26 STF. Plenário. RE 602584 AgR, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018. 
27 Nesse ponto, importa destacar que o Ministro Celso de Mello esclareceu em seu voto que só se 

posicionou pelo conhecimento do recurso pois ele foi interposto em 2011 e, nessa época, havia 

precedentes que admitiam o cabimento do recurso. 



 
 

 
 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF), quando o autor ingressa com uma 

ADI e atende os requisitos da ADPF e vice-versa. 

 

Para a corte, “É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição 

de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os 

requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela”28.  

 

Segundo a posição firme do STF, só não é possível se falar nessa fungibilidade quando 

houver um erro grosseiro. Para o STF: “Inadmitida a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental ante ‘erro grosseiro’ na escolha do instrumento, considerado o 

artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, descabe recebê-la como ação direta de 

inconstitucionalidade”29.  

 

C) ERRADA. 

 

Ao contrário do afirmado, cabe agravo em face da decisão monocrática do relator que 

inadmitir a petição inicial em ADI. É o que dispõe a Lei 9.868/99: 

 

 

 

 

 

 

 

D) ERRADA. 

 

Na verdade, a medida cautelar em ADI deve ser concedida, em regra, com efeitos ex 

nunc (não retroativos). Excepcionalmente, havendo decisão expressa do STF, podem ser 

 
28 ADI 4180 MC-REF, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010. 
29 ADPF 314 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015. 

Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a 

manifestamente improcedente serão liminarmente 

indeferidas pelo relator. 

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a 

petição inicial. 



 
 

 
 

atribuídos efeitos ex tunc (retroativos) à medida cautelar. É o que estabelece o art. 11, 

§ 1º, da Lei 9.868/99: 

 

 

 

 

 

O quesito também se equivoca ao afirmar que, em regra, a medida cautelar não possui 

efeito repristinatório. A lei estabelece exatamente o contrário no § 2º do art. 11: 

 

 

 

 

 

E) ERRADA. 

 

A assertiva só apresenta erro em sua parte final, pois o julgamento definitivo, nesse 

caso, é faculdade e não dever do Tribunal, como prescreve a literalidade da Lei 9.868/99: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 

Art. 11, § 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra 

todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal 

entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 

Art. 11, § 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável 

a legislação anterior acaso existente, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. 

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em 

face da relevância da matéria e de seu especial significado 

para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a 

prestação das informações, no prazo de dez dias, e a 

manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-

Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, 

submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a 

faculdade de julgar definitivamente a ação. 



 
 

 
 

13) Os próximos itens reproduzem corretamente súmulas vinculantes do STF, à 

exceção de um. Assinale-o. 

 

A) A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação 

e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes 

exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), 

ainda que possuam funcionalidades acessórias. 

B) Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos 

isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da 

não cumulatividade. 

C) É inconstitucional a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 

do depósito. 

D) 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. 

E) É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

sobre operações de locação de bens móveis. 

 

Assunto: Súmulas Vinculantes 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

É exatamente o que prevê a recentíssima súmula vinculante 57 do STF: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) CORRETA. 

 

Esta assertiva também espelha corretamente enunciado de recente súmula vinculante 

do STF (nº 58): 

 

 

 

 

 

 

C) ERRADA. 

 

Na verdade, a prisão civil do depositário infiel é ILÍCITA, e não inconstitucional, como 

afirmado no quesito. Vejamos o que dispõe a súmula vinculante 25: 

 

 

 

 

 

No precedente do STF30, que explicita a questão de fundo relacionada à súmula 

vinculante 25, ficou definido que “desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao PIDCP 

(art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para 

 
30 RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, P, j. 3-12-2008, DJE 104 de 5-6-2009, 
Tema 60. 

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 

aplica-se à importação e comercialização, no mercado 

interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes 

exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros 

eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades 

acessórias. 

Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à 

entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não 

tributáveis, o que não contraria o princípio da não 

cumulatividade. 

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja 

a modalidade do depósito. 



 
 

 
 

aplicação da parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988, ou seja, para a prisão civil do 

depositário infiel”31. 

 

Deste precedente do STF, extrai-se que a prisão civil do depositário infiel passou a ser 

considerada ilícita, em razão da vedação do Pacto de São José da Costa Rica. 

 

D) CORRETA. 

 

Este quesito reproduz o exato teor da súmula vinculante 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado com essa súmula, que é bastante explorada em provas objetivas. Do seu 

conteúdo, extrai-se que o Tribunal de Contas deve assegurar, em regra, contraditório e 

ampla defesa ao interessado, se da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 

que lhe beneficie. Esse dever não se aplica, contudo, nos casos de apreciação da 

legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

 

E) CORRETA. 

 

O STF considera inconstitucional a cobrança de ISS (imposto sobre serviços) sobre 

operação de locação de bem móvel, por não ter natureza jurídica de “prestação de 

fazer” - apta a atrair a exação municipal. O STF definiu que a atividade de locação de 

 
31 RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, P, j. 3-12-2008, DJE 104 de 5-6-2009, 

Tema 60. 

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. 



 
 

 
 

bem móvel se trata de “obrigação de dar”, e não “obrigação de fazer”, afastando a 

incidência do ISS.  

 

É o que dispõe a Súmula vinculante 31: 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA C 

 

14) De acordo com o que prescreve a Constituição e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, assinale a alternativa correta: 

A) As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, 

não autorizam o uso, uma vez que o domínio é da União, desde que esta não se 

mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. 

B) A CF/1988 concedeu anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1964 até a 

data da promulgação da Constituição de 1988, foram atingidos, em decorrência de 

motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 

complementares. 

C) Governador do Estado, ao encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 

orçamentária, pode ajustar, unilateralmente, a proposta orçamentária elaborada pela 

Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. 

D) O STF decidiu recentemente que a procuração que autoriza a propositura da ADI 

supre o requisito de legitimidade para o recurso extraordinário respectivo. 

E) Para o STF, toda empresa pública que preste serviço de utilidade pública deve se 

submeter ao regime constitucional dos precatórios. 

 

Assunto: A CF/88 no Supremo Tribunal Federal. Temas variados 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens 

móveis. 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

O enunciado contraria o entendimento do STF, espelhado na Súmula n.º 477:  

 

 

 

 

 

 

B) ERRADA. 

 

A anistia foi concedida já a partir de 1946 – após a queda do chamado “Estado Novo”, 

conforme dispõe o art. 8º do ADCT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ADCT, Art. 8º, É concedida anistia aos que, no período de 18 

de setembro de 1946 até a data da promulgação da 

Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 

exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais 

ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto 

Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 

atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 

1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, 

emprego, posto ou graduação a que teriam direito se 

estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de 

permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos 

vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das 

carreiras dos servidores públicos civis e militares e 

observados os respectivos regimes jurídicos. 



 
 

 
 

C) ERRADA. 

 

Consoante a jurisprudência consolidada do STF, o Governador não pode ajustar 

diretamente a proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado ou do Ministério 

Público, devendo, se reputar que há equívoco na sua formulação, pleitear ao Poder 

Legislativo a redução pretendida, considerando que a fase de apreciação legislativa é o 

momento constitucionalmente correto para o debate de possíveis alterações no projeto 

de lei orçamentária.  

 

A esse respeito, o STF entende que “É inconstitucional a redução unilateral pelo Poder 

Executivo dos orçamentos propostos pelos outros Poderes e por órgãos 

constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, na 

fase de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, quando tenham sido 

elaborados em obediência às leis de diretrizes orçamentárias e enviados conforme o 

art. 99, § 2º, da CF. Caso o Governador do Estado discorde da proposta elaborada, ele 

poderá apenas pleitear ao Poder Legislativo a redução pretendida, visto que a fase de 

apreciação legislativa é o momento constitucionalmente correto para o debate de 

possíveis alterações no projeto de lei orçamentária. Não pode, contudo, já encaminhar 

o projeto com a proposta alterada”32. 

 

D) CORRETA. 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, recentemente, que a legitimidade 

para a interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade estadual pode 

ser reconhecida de forma implícita. 

 

Por maioria dos votos, os ministros entenderam que a procuração que autoriza a 

propositura da ADI supre o requisito de legitimidade para o recurso extraordinário 

respectivo. 

 

 
32 STF. Plenário. ADI 5287/PB, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2016. 



 
 

 
 

No caso analisado pelo STF33, a petição de recurso extraordinário na ADI não havia sido 

assinada pelo prefeito, mas por dois procuradores do município, sendo um deles o 

Procurador Geral do Município. O relator dos embargos, ministro Alexandre de Moraes, 

seguido pela maioria, entendeu que, no caso concreto, era implícita a autorização do 

prefeito para ser representado na ação, uma vez que havia outorgado procuração para 

o processo.  

 

E) ERRADA. 

 

A alternativa está incorreta porque, segundo o STF, o regime constitucional de 

precatórios só se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos 

essenciais, em sentido típico, ou de caráter monopolístico. Não se aplica, portanto, a 

toda empresa pública que preste serviço público, como afirmado no quesito. 

 

Inclusive, o STF se pronunciou recentemente sobre a matéria em sede de Reclamação 

ajuizada pelo Metrô-DF (empresa pública concessionária de transportes no Distrito 

Federal). A empresa pública pleiteava a aplicação do regime precatorial, sob o 

argumento de ser prestadora de serviço público. 

 

No julgamento, o ministro Roberto Barroso salientou que o Metrô-DF é empresa 

pública, regida pelo direito privado. A seu ver, embora preste serviço de utilidade 

pública, a empresa não presta serviço público essencial em sentido típico ou de caráter 

monopolístico34. 

 

Desse modo, o quesito está errado. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

 

 
33 RE 1068600/RN. Plenário. Decisão em 04 de junho de 2020. 
34 Rcl 29637 AgR/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 30.6.2020. 
(Rcl-29637) 



 
 

 
 

15) Coaduna-se ao disposto no art. 5º da CF/88, exceto: 

A) Constitui crime imprescritível e insuscetível de graça ou anistia a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

B) 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. 

C) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei. 

D) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 

suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 

E) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente. 

 

Assunto: Direitos e garantias fundamentais 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. B) e C) CORRETAS. 

 

Todos os quesitos da questão remetem à literalidade de incisos do art. 5º da CF/88. O 

único que apresenta equívoco é o primeiro, no qual se trocou o termo “inafiançável” 

por “insuscetível de graça ou anistia”. Revisemos o que prescreve a CF/88: 

Art. 5º XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a 

ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático; (LETRA A) 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 

de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D), E) CORRETAS. 

 

As assertivas “D” e “E” reproduzem, de modo correto, a literalidade de incisos do art. 5º 

da CF/88, respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 

16) É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

A) Dispor sobre moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

B) Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e 

televisão. 

C) Dispor sobre a transferência temporária da sede do Governo Federal. 

D) Fixar, mediante lei, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

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; (LETRA B) 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

(LETRA C) 

Art. 5º XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, independentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente; 



 
 

 
 

E) Regulamentar os limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do 

domínio da União. 

 

Assunto: Poder Legislativo 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), C), D) e E) ERRADAS. B) CORRETA. 

 

Essa questão remete ao conteúdo normativo do art. 49 da CF/88, que cuida das matérias 

de competência EXCLUSIVA do Congresso Nacional. Nessas matérias, cabe ao Congresso 

editar Decreto Legislativo, que independe de sanção para produzir efeitos. A única 

assertiva que corresponde a um dos incisos do art. 49, da CF/88, é a letra B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

As demais retratam temas de competência do Congresso Nacional, contidos no art. 48, 

da CF/88, que devem ser regulamentados por LEI: 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão 

de emissoras de rádio e televisão; 

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: 

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e 

bens do domínio da União; (LETRA E) 

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal; 

(LETRA C) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA B 

 

17) Tendo em mente a doutrina, a jurisprudência dos Tribunais Superiores as 

disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta: 

A) Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata o Regime Fiscal 

instituído pela EC 95/16 serão consideradas as despesas primárias pagas e demais 

operações que afetam o resultado primário no exercício, excluídos os restos a pagar já 

pagos. 

B) As formas de Estado e de governo adotadas na CF/88 são consideradas cláusulas 

pétreas, em virtude de previsão constitucional expressa. 

C) Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em 

precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse 

a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 6 (seis) anos 

imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, 

excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da 

Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se 

aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV 

do art. 167 da Constituição Federal. 

D)  O sistema de governo adotado no Brasil é o Republicano e a forma de governo a 

presidencialista. 

E) O servidor, admitido nos termos do art. 19 do ADCT será considerado estável, mas 

não efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em 

que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão 

funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 

Esse servidor goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se 

confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41, CF. 

XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida 

mobiliária federal. (LETRA A) 

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 

153, III; e 153, § 2º, I. (LETRA D) 



 
 

 
 

Assunto: ADCT e Reformas Constitucionais (Emendas) 

Categoria: Lei, doutrina e jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

A Emenda Constitucional n. 95/2016 instituiu o chamado “Novo Regime Fiscal”, oriunda 

da tramitação da nominada “PEC do teto dos gastos públicos”, na qual se estipulou 

limites de despesas primárias (obrigatórias) para todos os Poderes e órgãos autônomos, 

basicamente consistentes na regra de que os gastos do exercício anterior podem ser 

aumentados de acordo com o IPCA, excetuado no exercício financeiro de 2017, cujo 

percentual de reajuste foi prefixado em 7,2%. 

 

Sobre o tipo de despesas que ficam incluídas nesse limite, “[...] serão consideradas as 

despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que 

afetam o resultado primário no exercício” (art. 107, § 10, da CF/1988), ou seja, o erro 

do enunciado está em excluir os restos a pagar pagos, uma vez esse tipo de despesa 

afeta o resultado primário do exercício. 

 

B) ERRADA. 

 

A assertiva está errada, uma vez que somente a forma de Estado (forma federativa de 

Estado, nos termos do art. 60, § 4º, da CF), e não a forma de governo (forma 

republicana), é considerada, expressamente, cláusula pétrea.  

 

Há quem sustente, entretanto, que a forma republicana de governo, mantida pelo 

plebiscito realizado em 1993 (art. 2º do ADCT), passou a ser considerada limitação 

material implícita (não expressa, como afirma a alternativa) do poder de reforma 

constitucional. 

 

 



 
 

 
 

C) ERRADA. 

 

Nessa alternativa cobramos a redação do Art. 100, § 19, da CF/1988, que versa sobre o 

regime de pagamento dos precatórios, prevendo, inclusive, a possibilidade de 

vinculação de receitas de tributos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O erro do quesito situa-se no lapso temporal para a verificação da média de 

comprometimento da receita corrente líquida, que é de 5 (cinco) anos e não 6 (seis) 

anos, como afirmado na assertiva. 

 

D) ERRADA. 

 

O equívoco do quesito é trocar os conceitos, pois a forma de governo adotada no Brasil 

é a Republicana e o sistema de governo é que é o presidencialista. Esses conceitos, 

embora sejam básicos, confundem muitos alunos. Fiquem atentos! 

 

E) CORRETA. 

 

Para entender este item, revisemos o disposto no Art. 19 do ADCT: 

Art. 100, § 19. Caso o montante total de débitos decorrentes 

de condenações judiciais em precatórios e obrigações de 

pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a 

média do comprometimento percentual da receita corrente 

líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores, a 

parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, 

excetuada dos limites de endividamento de que tratam os 

incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de 

quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se 

aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de 

receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição 

Federal. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em análise de caso referente a essa norma, o STF assim se manifestou: Preenchidas as 

condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e 

possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora 

admitido, todavia sem incorporação na carreira não tendo direito à progressão 

funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 

(...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma 

estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade 

regular disciplinada pelo art. 41, CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se 

submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do 

tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título35.  

 

Portanto, o item reflete corretamente a posição consolidada pelo STF a respeito da 

estabilidade especial consignada no art. 19 do ADCT. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

18) Considerando o processo legislativo previsto na CF/88, assinale o item correto. 

A) Transcorridos trinta dias sem apreciação do veto oposto pelo Presidente da 

República, haverá sobrestamento da pauta conjunta do Congresso Nacional, assim como 

da pauta individual de cada uma das casas que o compõem. 

 
35 RE 167635, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 17/09/1996. 

Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, 

autárquica e das fundações públicas, em exercício na data 

da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 

continuados, e que não tenham sido admitidos na forma 

regulada no art. 37, da Constituição, são considerados 

estáveis no serviço público.  



 
 

 
 

B) Não há qualquer possibilidade de ser ultrapassado o prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias para a duração de vigência de medida provisória, até a sua conversão em lei. 

C) Solicitada urgência na apreciação de projeto de lei de iniciativa do Presidente da 

República, o Congresso Nacional terá o prazo total de noventa dias para a deliberação, 

sob pena de sobrestamento da pauta. 

D) A resolução do Congresso Nacional que autorize a edição de lei delegada pelo 

Presidente da República poderá determinar a apreciação do projeto pelo Congresso 

Nacional, o qual a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

E) É vedada a edição de medidas provisórias sobre direitos individuais. 

 

Assunto: Processo Legislativo 

Categoria: Lei e jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

De acordo com o entendimento doutrinário na matéria, por ser atribuição da sessão 

conjunta do Congresso Nacional, a ausência de apreciação do veto somente pode 

atingir a pauta do próprio Congresso, ficando desobstruídas as demais – isto é, as 

pautas individuais da Câmara dos Deputados e do Senado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 66 § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, 

dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só 

podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Deputados e Senadores. 

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 

4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão 

imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final. 



 
 

 
 

B) ERRADA. 

 

De acordo com a previsão constitucional, em regra, o prazo máximo de vigência da 

medida provisória é de 120 dias:  

 

Art. 62 § 7º, CF Prorrogar-se-á uma única vez por igual 

período a vigência de medida provisória que, no prazo de 

sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua 

votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 

 

Entretanto, ao contrário do afirmado no quesito, há, por exemplo, dois casos em que o 

prazo de vigência da medida provisória pode superar 120 dias: 

 

• Durante o recesso parlamentar, o prazo de 120 dias é suspenso; 

• Se a medida provisória for aprovada pelo Congresso Nacional, com emendas, 

próximo ao término do prazo de vigência, tendo em vista que, nesse caso, deve 

ser mantido o texto original até a sanção/veto do Presidente da República. 

 

C) ERRADA. 

 

No caso de processo legislativo sumário (solicitação de urgência pelo Presidente da 

República), o prazo é de 45 dias para a Câmara dos Deputados + 45 dias para o Senado 

+ 10 dias para análise das emendas, o que totaliza o período de 100 (cem) dias – e não 

90 (noventa) dias, como dispôs o quesito. 

CF, Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de 

iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal 

Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara 

dos Deputados. 

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência 

para apreciação de projetos de sua iniciativa. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) CORRETA. 

 

É exatamente o que prevê a CF/88, no § 3º do art. 68, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) ERRADA. 

 

Na verdade, a vedação referida neste quesito é relativa à LEI DELEGADA, e não à 

medida provisória, segundo o regramento constitucional: 

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, 

cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, 

sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da 

respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo 

constitucional determinado, até que se ultime a votação.    

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela 

Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, 

observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 68 § 2º A delegação ao Presidente da República terá a 

forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará 

seu conteúdo e os termos de seu exercício.   

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo 

Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada 

qualquer emenda. 

CF, Art. 62, § 1º É vedada a edição de medidas provisórias 

sobre matéria:   I – relativa a:  

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos 

políticos e direito eleitoral;   

b) direito penal, processual penal e processual civil;   



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO: LETRA D 

 

 

 

 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros;  

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto 

no art. 167, § 3º;          

II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 

popular ou qualquer outro ativo financeiro;  

III – reservada a lei complementar;  

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 

Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 

Presidente da República. 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente 

da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso 

Nacional. 

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência 

exclusiva do Congresso Nacional, os de competência 

privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a 

matéria reservada à lei complementar, nem a legislação 

sobre: 

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; 

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e 

eleitorais; 

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 



 
 

 
 

19) A medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional perde a eficácia, com 

efeitos desde a data de sua: 

A) rejeição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

B) edição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até trinta dias, após a rejeição.  

C) rejeição, se o Congresso Nacional não editar Decreto Legislativo disciplinando as 

relações jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

D) edição, se o Congresso Nacional não editar Decreto Legislativo disciplinando as 

relações jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

E) edição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

 

Assunto: Processo Legislativo 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B), D) e E) ERRADAS. C) CORRETA. 

 

Pessoal, decidimos praticamente reproduzir uma questão que foi cobrada na prova da 

PGE/SP de 2012, pois ela trata de um assunto importante e apresenta uma “pegadinha” 

que pode se repetir em provas futuras! 

 

Para responder essa questão, o aluno deve atentar a dois detalhes: 1º) o instrumento a 

ser utilizado pelo Congresso Nacional para disciplinar as relações jurídicas decorrentes 

da rejeição ou perda de eficácia de medida provisória é o DECRETO LEGISLATIVO, 

consoante expressa previsão constitucional – e não a resolução; 2º) a CF/88 estabelece 

que a perda da eficácia, desde a edição, se dá nos casos em que o Congresso edita o 

decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da medida 

provisória. Logo, caso NÃO EDITADO O DECRETO LEGISLATIVO pelo Congresso 



 
 

 
 

Nacional, a perda da eficácia da medida provisória ocorre na data da sua rejeição. É o 

que se depreende da interpretação sistemática dos §§º 3º e 11, do art. 62, da CF/88: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, apenas o quesito C está correto. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

20) Constituição Federal de 1988, ao tratar do Ministério Público, consagra que: 

A) O Ministério Público do Trabalho, por ser instituição dotada de autonomia e 

independência, pode atuar diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça. 

B) O Ministério Público da União compreende apenas o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. 

C) Deve haver membro do Ministério Público em território cuja população seja superior 

a 200.000 habitantes. 

D) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta 

e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 

Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

E) Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista 

tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 

Art. 62, § 3º, CF As medidas provisórias, ressalvado o disposto 

nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 

prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 

devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 

legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º 

até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de 

medida provisória, as relações jurídicas constituídas e 

decorrentes de atos praticados durante sua vigência 

conservar-se-ão por ela regidas. 



 
 

 
 

Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de 

dois anos, permitida uma recondução. 

 

Assunto: Ministério Público. 

Categoria: Jurisprudência e lei seca. 

Nível: Médio. 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

Na verdade, a jurisprudência tem posição no sentido de que o Ministério Público do 

Trabalho, por estar inserido na estrutura do Ministério Público da União, conquanto 

seja, de fato, independente, NÃO pode atuar DIRETAMENTE, em ações originárias 

perante o STF e STJ. 

Se for necessário, por exemplo, propor uma reclamação no STF ou no STJ, ou qualquer 

outra ação de competência originária dessas cortes, e que seja do interesse do MPT, 

quem deve manejar essa reclamação é o Procurador-Geral da República. 

Consoante recentíssima decisão do STJ36, “O MPT integra a estrutura do MPU, atuando 

perante o Tribunal Superior do Trabalho, não tendo legitimidade para funcionar no 

âmbito do STJ, tendo em vista que esta atribuição é reservada aos Subprocuradores-

gerais da República integrantes do quadro do Ministério Público Federal ”. 

Segundo decidiu o STJ, o Procurador do Trabalho não pode atuar diretamente no STF 

(nem mesmo o Procurador-Geral do Trabalho). O exercício das funções do Ministério 

Público da União junto ao Supremo Tribunal Federal cabe privativamente ao 

Procurador-Geral da República (ou aos Subprocuradores por ele designados), nos 

termos do art. 46 da LC 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União)37: 

 
36 STJ. 1ª Seção. AgRg no CC 122.940-MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 07/04/2020 (Info 
670). 
37 Extraído dos comentários do Dizer o Direito ao informativo 670 do STJ. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ERRADA. 

 

Este quesito está incorreto pois não elencou o Ministério Público do Distrito Federal 

dentre as instituições integrantes do MPU, como previsto na CF/88: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) ERRADA. 

 

Diferentemente do afirmado nesta assertiva, a CF/88 prevê que deve haver membro do 

Ministério Público em território com mais de 100.000 habitantes, e não 200.000. 

LC 75/93, Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da 

República exercer as funções do Ministério Público junto ao 

Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente 

em todos os processos de sua competência. 

Art. 47. O Procurador-Geral da República designará os 

Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por 

delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos 

jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 

I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

Art. 33 § 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil 

habitantes, além do Governador nomeado na forma desta 

Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e 

segunda instância, membros do Ministério Público e 



 
 

 
 

 

 

 

 

D) ERRADA. 

 

Este quesito só apresenta 1 (UM) ÚNICO equívoco, que pode passar despercebido, caso 

o aluno não esteja atento. CUIDADO! 

 

De acordo com o art. 128, § 1º, da CF/88, é permitida A RECONDUÇÃO do PGR 

(Procurador Geral da República) e não somente UMA recondução do chefe do MPU 

(Ministério Público da União), como incorretamente afirmado pelo quesito. Vejam a 

literalidade do referido dispositivo constitucional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a CF/88, o PGR pode ser reconduzido ao cargo diversas vezes, diferentemente 

do que a Constituição estabeleceu para o Procurador Geral de Justiça (Chefe do 

Ministério Público do Estado – MPE), que só pode ser reconduzido ao cargo UMA VEZ, 

como se demonstrará melhor no próximo quesito. 

 

E) CORRETA. 

 

Como se acabou de falar, ao contrário do PGR, o Procurador Geral de Justiça só pode 

ser reconduzido UMA ÚNICA VEZ à chefia do MPE (Ministério Público do Estado).  

 

É o que se extrai da redação do art. 128, § 3º, da CF/88: 

defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições 

para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. 

Art. 128, § 1º O Ministério Público da União tem por chefe o 

Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 

República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e 

cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria 

absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 

dois anos, permitida a recondução. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, este é o quesito que se coaduna ao previsto na CF/88, devendo ser 

assinalado pelo aluno. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

21) Nos termos da Lei nº 8.666/93, é dispensada a licitação:   

A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.  

B) nos casos de emergência ou de calamidade pública.  

C) na hipótese conhecida como “licitação deserta”.   

D) nos casos de venda de ações em bolsa de valores.  

E) para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos 

penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.  

 

Assunto: Licitações 

Categoria: Legislação   

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

O enunciado refere-se à licitação dispensada, ou seja, refere-se às hipóteses previstas 

Art. 128, § 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 

Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes 

da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 

Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder 

Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma 

recondução. 



 
 

 
 

no art. 17, da Lei nº 8.666/93, e não à licitação dispensável, cujas hipóteses estão 

previstas no art. 24, da Lei nº 8.666/93.  

 

De acordo com o entendimento tradicional da doutrina, não há discricionariedade do 

administrador nas hipóteses de licitação dispensada, pois o próprio legislador 

dispensou previamente a licitação. Entretanto, vale destacar que tal entendimento é 

criticado por alguns autores, dentre eles Rafael Oliveira38.  

 

Por outro lado, nas hipóteses de dispensa de licitação ou licitação dispensável, cabe ao 

administrador decidir o afastamento ou não da licitação (discricionariedade).  

 

D) CORRETA.  

 

Está certa, pois é a única alternativa que traz corretamente uma hipótese de licitação 

dispensada (e não de licitação dispensável), conforme dispõe o art. 17, II, “c”, da Lei nº 

8.666/93. 

 

Lei nº 8.666/93, “Art. 17.  A alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado, será 

precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 

normas: (...)  

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de 

licitação, dispensada esta nos seguintes casos: (...) 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em 

bolsa, observada a legislação específica; (...) (grifamos) 

 

B) ERRADA.  

 

 
38 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 416.  



 
 

 
 

Está errada, pois se trata de hipótese de dispensa de licitação ou licitação dispensável 

prevista no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, e não de hipótese de licitação dispensada.  

 

Lei nº 8.666/93, “Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos 

e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 

os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 

vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (...)  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois a hipótese conhecida como licitação deserta, ou seja, quando há a 

ausência de interessado à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas todas as condições 

preestabelecidas, é hipótese de dispensa de licitação ou licitação dispensável prevista 

no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, e não de hipótese de licitação dispensada. 

 

Lei nº 8.666/93, “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; (...)  

 

E) ERRADA.  

 



 
 

 
 

Está errada, pois se trata de hipótese de dispensa de licitação ou licitação dispensável 

prevista no art. 24, XXXV, da Lei nº 8.666/93, e não de hipótese de licitação dispensada.  

 

Lei nº 8.666/93, “Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) 

XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e 

aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que 

configurada situação de grave e iminente risco à saúde 

pública (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) (...)” 

 

GABARITO: LETRA D 

 

22) No tocante a nova Lei de Licitações, assinale a alternativa incorreta. 

A) A Lei nº 14.133/2021 retirou a fase de habilitação prévia do processo licitatório, logo, 

a regra passa a ser o julgamento das propostas antes da habilitação. 

B) O estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação, deve conter como elementos obrigatórios, a 

descrição da necessidade da contratação e descrição de possíveis impactos ambientais 

e respectivas medidas mitigadoras. 

C) A Lei de Licitações faculta a Administração a utilizar de audiência pública, com 

antecedência mínima de 8 dias úteis, bem como, consulta pública, submetida a licitação, 

mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados. 

D) O orçamento estimado da contratação no processo licitatório, desde que justificado, 

poderá ter caráter sigiloso e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de 

controle interno e externo. 

E) Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da 

Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para 

cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

 

Assunto: Licitações 

Categoria:  Legislação 

Nível: Médio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13500.htm#art3


 
 

 
 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

 

A nova lei retirou a fase de habilitação prévia, senão vejamos:  

 

Lei nº 14.133/2021, Art. 17. O processo de licitação 

observará as seguintes fases, em sequência:  

I – preparatória;  

II – de divulgação do edital de licitação;  

III – de apresentação de propostas e lances, quando for 

o caso;  

IV – de julgamento;  

V – de habilitação;  

VI – recursal;  

VII – de homologação. 

 

Em regra, a habilitação será realizada APÓS o julgamento, envolvendo apenas o licitante 

vencedor. Nesse caso, haverá também uma fase recursal única, após a habilitação. 

Porém, mediante ato motivado, a administração poderá realizar a inversão de fases, 

hipótese em que a habilitação será realizada ANTES do julgamento. Nesse caso, todos 

os licitantes participarão da fase de habilitação. 

Assim, na nova Lei de Licitações, a regra passa a ser o julgamento antes da habilitação, 

enquanto a “inversão” passa a ser o contrário (julgamento após a habilitação).  

Assim, temos uma nova “lógica” ao que ocorria em relação à Lei 8.666/1993 e ao pregão. 

 

B) ERRADA 

 



 
 

 
 

A fase preparatória do processo licitatório não estava prevista na legislação anterior.  

Um ponto importante dessa fase é o estudo técnico preliminar, disposto no art. 6º, XX 

da Lei nº 14.133/2021: 

Lei nº 14.133/2021, Art. 40.  XX – estudo técnico 

preliminar: documento constitutivo da primeira etapa 

do planejamento de uma contratação que caracteriza o 

interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá 

base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao 

projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela 

viabilidade da contratação; 

 

Os elementos que devem conter no referido estudo estão dispostos no art. 18, § 1º do 

mesmo diploma: 

Lei  nº 14.133/2021, § 1º O estudo técnico preliminar 

a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá 

evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor 

solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade 

técnica e econômica da contratação, e conterá os 

seguintes elementos:  

I – descrição da necessidade da contratação, 

considerado o problema a ser resolvido sob a 

perspectiva do interesse público; 

II – demonstração da previsão da contratação no plano 

de contratações anual, sempre que elaborado, de 

modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 

da Administração; 

III – requisitos da contratação; 



 
 

 
 

IV – estimativas das quantidades para a contratação, 

acompanhadas das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhes dão suporte, que considerem 

interdependências com outras contratações, de modo 

a possibilitar economia de escala; 

V – levantamento de mercado, que consiste na análise 

das alternativas possíveis, e justificativa técnica e 

econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 

VI – estimativa do valor da contratação, acompanhada 

dos preços unitários referenciais, das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 

poderão constar de anexo classificado, se a 

Administração optar por preservar o seu sigilo até a 

conclusão da licitação; 

VII – descrição da solução como um todo, inclusive das 

exigências relacionadas à manutenção e à assistência 

técnica, quando for o caso; 

VIII – justificativas para o parcelamento ou não da 

contratação; 

IX – demonstrativo dos resultados pretendidos em 

termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis; 

X – providências a serem adotadas pela Administração 

previamente à celebração do contrato, inclusive 

quanto à capacitação de servidores ou de empregados 

para fiscalização e gestão contratual; 

XI – contratações correlatas e/ou interdependentes; 



 
 

 
 

XII – descrição de possíveis impactos ambientais e 

respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos 

de baixo consumo de energia e de outros recursos, 

bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; 

XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da 

contratação para o atendimento da necessidade a que 

se destina. 

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao 

menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII 

e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar 

os demais elementos previstos no referido parágrafo, 

apresentar as devidas justificativas. 

 

Pela leitura do dispositivo legal, observe que são obrigatórios apenas os elementos 

listados nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII. Os demais elementos não são obrigatórios, mas a 

Administração deverá demonstrar justificativa para as ausências. 

 

Logo, a alternativa apresenta erro ao afirmar que a descrição de possíveis impactos 

ambientais e respectivas medidas mitigadoras seria um elemento obrigatório do estudo 

técnico preliminar. 

 

C) CORRETA 

 

A audiência e a consulta públicas são instrumentos de participação social que podem 

ser convocados pela Administração de forma discricionária. 

 

A audiência pública pode ser presencial ou a distância, convocada por no mínimo 8 dias 

úteis de antecedência, disponibilização prévia das informações e manifestação de todos 

os interessados. 

 



 
 

 
 

A consulta pública pode ser utilizada para disponibilização das informações aos 

interessados, que podem formular sugestões no prazo fixado. 

 

Lei nº 14.133/2021, Art. 21. A Administração poderá 

convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) dias 

úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na 

forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, 

com disponibilização prévia de informações pertinentes, 

inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do 

edital de licitação, e com possibilidade de manifestação 

de todos os interessados. 

Parágrafo único. A Administração também poderá 

submeter a licitação a prévia consulta pública, mediante 

a disponibilização de seus elementos a todos os 

interessados, que poderão formular sugestões no prazo 

fixado. 

 

 

D) CORRETA 

 

A assertiva está correta, a Administração não possui a obrigatoriedade de divulgar os 

preços na fase interna do processo licitatório, sob pena de descaracterizar o princípio 

da competitividade, conforme art. 24 da Lei nº 14.133/2021: 

 

Lei nº 14.133/2021, Art. 24. Desde que justificado, o 

orçamento estimado da contratação poderá ter 

caráter sigiloso, e, nesse caso:  

I – o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle 

interno e externo;  



 
 

 
 

II – o orçamento será tornado público apenas e 

imediatamente após a fase de julgamento de 

propostas, sem prejuízo da divulgação do 

detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias para a elaboração das 

propostas.  

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for 

adotado o critério de julgamento por maior desconto, 

o preço estimado ou o máximo aceitável constará do 

edital da licitação. 

 

E) CORRETA 

 

A assertiva está correta, pois reproduz a literalidade do art. 20 da Lei nº 14.133/2021: 

Lei nº 14.133/2021, Art. 20. Os itens de consumo 

adquiridos para suprir as demandas das estruturas da 

Administração Pública deverão ser de qualidade 

comum, não superior à necessária para cumprir as 

finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição 

de artigos de luxo. 

§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

definirão em regulamento os limites para o 

enquadramento dos bens de consumo nas categorias 

comum e luxo. 

Em resumo: 

 

• Os itens de consumo devem ter qualidade comum; 

• não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam; 

• vedada a aquisição de artigos de luxo. 



 
 

 
 

• A definição das categorias comum e de luxo serão objeto de regulamento de 

cada poder. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

23) No que diz respeito a licitações e contratos administrativos, assinale o item 

incorreto:  

A) A Lei nº 14.133/2021 trouxe a previsão da matriz de riscos, cláusula contratual 

definidora de riscos e responsabilidades que caracterizam o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, sendo, em regra, facultativa. 

B) São modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo 

competitivo, vedada a criação de outras modalidades. 

C) A concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 

especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de 

julgamento poderá ser: menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e 

preço; maior retorno econômico e maior desconto. 

D) O pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços 

comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior 

desconto. 

E) O Estado da Paraíba deseja realizar uma licitação de uma obra cujo valor estimado 

supera 180 milhões de reais. Esse contrato será considerado de grande vulto, em razão 

do alto valor. 

 

Assunto: Contratos administrativos 

Categoria: Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 



 
 

 
 

A) CORRETA 

 

Uma das novidades da nova Lei de Licitações é a previsão da matriz de risco, a qual 

define os riscos e as responsabilidades que formam o equilíbrio econômico-financeiro, 

nos termos do art. 6º, XXVII, da Lei: 

 

Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, XXVII – matriz de riscos: 

cláusula contratual definidora de riscos e de 

responsabilidades entre as partes e caracterizadora do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 

termos de ônus financeiro decorrente de eventos 

supervenientes à contratação; 

(...) 

 

Em regra, a matriz de alocação de riscos é facultativa. Será obrigatória para: 

 

• Obras e serviços de grande vulto; 

• regimes de contratação integrada e semi-integrada. 

 

Conforme previsão do art. 22, § 3º e § 4º: 

 

Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, § 3º Quando a contratação 

se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem 

adotados os regimes de contratação integrada e semi-

integrada, o edital obrigatoriamente contemplará 

matriz de alocação de riscos entre o contratante e o 

contratado. 



 
 

 
 

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os 

riscos decorrentes de fatos supervenientes à 

contratação associados à escolha da solução de projeto 

básico pelo contratado deverão ser alocados como de 

sua responsabilidade na matriz de riscos. 

(...) 

 

B) CORRETA  

 

A assertiva corresponde a literalidade do art. 28: 

 

Lei nº 14.133/2021, Art. 28. São modalidades de 

licitação: 

I – pregão; 

II – concorrência; 

III – concurso; 

IV – leilão; 

V – diálogo competitivo. 

(...) 

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de 

licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no 

caput deste artigo. 

 

Observe que foram extintas as seguintes modalidades: tomada de preços e convite. Há 

inclusão de uma nova modalidade: o diálogo competitivo. 

 



 
 

 
 

E ainda, há vedação à criação de novas modalidades ou combinação das existentes. 

 

C) CORRETA  

 

A assertiva representa a disposição literal do art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021: 

 

Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXXVIII – concorrência: 

modalidade de licitação para contratação de bens e 

serviços especiais e de obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento 

poderá ser: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 

d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto; 

 

O único critério de julgamento que a concorrência não admite é o maior lance. 

 

D) CORRETA 

 

A assertiva representa a disposição literal do art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021: 

 

Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XLI – pregão: modalidade de 

licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços 



 
 

 
 

comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de 

menor preço ou o de maior desconto; 

 

E) ERRADA 

 

Na verdade, as obras são consideradas de grande vulto quando seu valor supera 20 

milhões, nos termos do art. 6º, XXII da Lei nº 14.133/2021: 

 

Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, XXII – obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor 

estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 

de reais); 

(...) 

 

GABARITO: LETRA E 

 

24) Acerca do tema serviços públicos, julgue os itens a seguir. 

I) Os serviços públicos de fornecimento domiciliar de água e de energia elétrica, por 

serem serviços prestados à coletividade em geral, são classificados como uti universi. 

II) É constitucional lei municipal que restrinja a atividade de transporte privado 

individual por motorista cadastrado em aplicativo, tendo em vista a competência dos 

Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. 

III) Os serviços sociais, que objetivam atender aos direitos fundamentais sociais e 

geralmente convivem com a iniciativa privada, como ocorre com os serviços de 

educação, saúde, cultura e previdência. 

IV) A concepção tradicional de serviços públicos, de acordo com a doutrina vigente, é 

composta por três elementos: formal, material e subjetivo. O critério formal caracteriza 

o serviço público como atividade submetida ao direito público. 



 
 

 
 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente os itens I e II estão corretos. 

B) Somente os itens II e III estão corretos. 

C) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas o item III está correto. 

E) Somente os itens III e IV estão corretos. 

 

 

Assunto: Serviços públicos 

Categoria:  Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) ERRADO 

 

O fornecimento domiciliar de água e de energia elétrica são serviços prestados a 

usuários determinados, tanto que é possível saber quanto foi utilizado por cada um. 

Sendo assim, são classificados como uti singuli. 

 

II) ERRADO 

 

Assertiva errada, pois conforme decidiu o STF, “A proibição ou restrição da atividade de 

transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, 

por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”. 

STF. Plenário. ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1054110/SP, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgados em 8 e 9/5/2019 (repercussão geral) (Info 939). 

 



 
 

 
 

Nesse sentido, o ministro Relator entendeu que39: “A Constituição estabelece, como 

princípio, a livre iniciativa. A lei não pode arbitrariamente retirar determinada atividade 

econômica da liberdade de empreender das pessoas, salvo se fundamento 

constitucional autorizar a restrição imposta. A edição de leis ou atos normativos 

proibitivos, pautada na exclusividade do modelo de exploração por táxis, não se amolda 

ao regime constitucional da livre iniciativa. 

Em segundo lugar, a livre iniciativa significa livre concorrência. A opção pela economia 

de mercado baseia-se na crença de que a competição entre os agentes econômicos e a 

liberdade de escolha dos consumidores produzirão os melhores resultados sociais. 

Por fim, é legítima a intervenção do Estado, mesmo em um regime de livre iniciativa, 

para coibir falhas de mercado e para proteger o consumidor. Entretanto, são 

inconstitucionais a edição de regulamentos e o exercício de fiscalização que, na prática, 

inviabilizem determinada atividade. A competência autorizada por lei para os 

municípios regulamentarem e fiscalizarem essa atividade não pode ser uma 

competência para, de maneira sub-reptícia ou implícita, interditar, na prática, a 

prestação desse serviço”. 

 

III) CERTO 

 

Conforme a doutrina40, os serviços públicos sociais são aqueles que “atendem as 

necessidades coletivas de caráter social (direitos fundamentais sociais). Esses serviços 

podem ser prestados pelo Estado ou pelo particular. A peculiaridade desses serviços 

reside na ausência de exclusividade, na sua titularidade, por parte do Estado (serviços 

não reservados ou não exclusivos), uma vez que o texto constitucional admite que os 

particulares prestem tais serviços, sem a necessidade de delegação formal do Poder 

 
39 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. São inconstitucionais leis municipais que proíbam o serviço de 
transporte de passageiros mediante aplicativo. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/51f15efdd170e6043fa02a74882f04
70. Acesso em: 17/04/2021 
40 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, Ed. Método, 8ª edição, 2020, Pág. 
409 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/51f15efdd170e6043fa02a74882f0470
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/51f15efdd170e6043fa02a74882f0470


 
 

 
 

Público (ex.: saúde – art. 199 da CRFB; educação – art. 209 da CRFB; assistência social – 

art. 204, I e II, da CRFB; e previdência social – art. 202 da CRFB)”. 

 

IV) CERTO 

 

Conforme os ensinamentos de Rafael Oliveira41, a concepção tradicional de serviço 

público, no direito brasileiro, segundo a doutrina vigente, é composta por três 

elementos:  

 

a) Elemento subjetivo (ou orgânico): relaciona-se com a pessoa que presta o serviço 

público (Estado ou delegatário);  

b) Elemento material: define o serviço público como atividade que satisfaz os interesses 

da coletividade; 

c) Elemento formal: caracteriza serviço público como atividade submetida ao regime de 

direito público.  

 

Considerando que os itens III e IV estão corretos, devemos assinalar a alternativa E. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

25) Acerca da desapropriação, assinale a alternativa correta. 

A) Em ação de desapropriação indireta é cabível reparação decorrente de limitações 

administrativas.  

B) Denomina-se tredestinação o direito do expropriado de exigir de volta o imóvel 

objeto de desapropriação na hipótese de o poder público não dar o destino adequado 

ao bem desapropriado. 

 
41 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, Ed. Método, 8ª edição, 2020, Pág. 
402  



 
 

 
 

C) Desdestinação significa a ausência de qualquer destinação ao bem desapropriado, 

enquanto a adestinação consiste na supressão da afetação do bem desapropriado. 

D) Tratando-se de desapropriação por utilidade pública, alegada a urgência, fica o 

expropriante obrigado a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável 

de 180 dias. 

E) É vedado que o procedimento de desapropriação por utilidade pública seja 

solucionado por arbitragem no que diz respeito ao valor da indenização. 

 

Assunto: Desapropriação 

Categoria:  Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) CORRETA 

 

Assertiva correta, pois em consonância com a jurisprudência do STJ: 

“Imóvel do particular foi incluído em unidade de conservação Houve, no caso, uma limi

tação administrativa Ele ajuizou ação de desapropriação indireta pedindo indenização. 

Mesmo não tendo havido desapropriação indireta, mas sim 

mera limitação administrativa, o juiz deverá conhecer da ação e julgar seu mérito. 

Devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da 

solução integral do mérito”.STJ. 1ª Turma. REsp 1653169-RJ, Rel. Min. Regina Helena 

Costa, julgado em 19/11/2019 (Info 662) 

 

B) ERRADA 

 

A assertiva, na verdade, expõe o conceito de retrocessão. 

A tredestinação consiste na destinação do bem em desconformidade com o que era 

previsto. Repare que a tredestinação é pressuposto da retrocessão, ou seja, para que o 



 
 

 
 

particular tenha direito de exigir de volta o imóvel objeto de desapropriação, é preciso 

que o poder público não tenha dado a ele o destino inicialmente previsto 

(tredestinação).  

Ressalta-se que a tredestinação pode ser lícita ou ilícita.  

Na tredestinação lícita, o Poder Público não cumpre o interesse público previsto, mas 

cumpre outro interesse público. O exemplo clássico é o de bem desapropriado para se 

tornar uma escola, mas é construído um hospital no seu lugar.  

Já na tredestinação ilícita, o Poder Público utiliza o bem desapropriado para interesses 

privados. Ressalta-se que o STJ já decidiu que apenas a tredestinação ilícita acarreta a 

retrocessão. 

 

C) ERRADA 

 

Os conceitos foram invertidos. Nas lições da doutrina42, “a desdestinação envolve a 

supressão da afetação do bem desapropriado. Na hipótese, o bem desapropriado é 

inicialmente afetado ao interesse público, mas, posteriormente, ocorre a desafetação 

(ex.: bem desapropriado é utilizado como escola pública que vem a ser desativada). 

Nesse caso, não há que falar em retrocessão, pois o bem chegou a ser utilizado na 

satisfação do interesse público. Por outro lado, a adestinação significa a ausência de 

qualquer destinação ao bem desapropriado, revelando hipótese de completa omissão 

do Poder Público (ex.: bem é desapropriado, mas permanece desafetado, na qualidade 

de bem dominical)”. 

 

D) ERRADA 

 

Em regra, a posse do expropriante sobre o bem expropriado somente ocorre ao final do 

processo, quando se efetivam o pagamento da indenização e a transferência do bem. 

Todavia, a legislação sobre a desapropriação admite a figura da imissão provisória na 

 
42 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, Curso de Direito Administrativo, Ed. Método, 8ª edição, 2020, p. 
952. 



 
 

 
 

posse, situação jurídica que permite ao expropriante obter a posse do bem antes de 

finalizado o processo. 

A declaração de urgência é ato privativo do expropriante, pois é ele quem detém a 

competência para avaliar se há essa necessidade. Normalmente, a urgência é declarada 

no próprio decreto expropriatório, mas pode ser feita a qualquer tempo, inclusive 

depois de proposta a ação judicial de desapropriação. 

Contudo, uma vez alegada a urgência, que não poderá ser renovada, o Poder Público 

tem o prazo improrrogável de 120 dias para requerer a imissão provisória, na forma do 

art. 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Veja: 

 

Decreto-Lei nº 3.365/41, Art. 15º § 2º A alegação de 

urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o 

expropriante a requerer a imissão provisória dentro do 

prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.               

 

Se tal providência não for tomada no prazo estabelecido em lei, o juiz não poderá deferir 

a imissão provisória na posse, nos termos do §3º do artigo supramencionado. Note: 

 

Decreto-Lei nº 3.365/41, Art. 15, § 3º Excedido o prazo 

fixado no parágrafo anterior não será concedida a 

imissão provisória. 

 

E) ERRADA 

 

A Lei nº 13.867/2019, que introduziu artigos ao Decreto-lei 3.365/41, prevê requisitos 

para a proposta de indenização e, ainda, que o valor da indenização nas desapropriações 

por utilidade pública poderá ser definido por meio de mediação ou arbitragem. 

 



 
 

 
 

Lei nº 13.867/2019, Art. 10-B.  Feita a opção pela 

mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um 

dos órgãos ou instituições especializados em mediação 

ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão 

responsável pela desapropriação. 

§ 1º A mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140, de 

26 de junho de 2015, e, subsidiariamente, os 

regulamentos do órgão ou instituição responsável 

§ 2º Poderá ser eleita câmara de mediação criada pelo 

poder público, nos termos do art. 32 da Lei nº 13.140, 

de 26 de junho de 2015. 

§ 3º (VETADO). 

§ 4º A arbitragem seguirá as normas da Lei nº 9.307, de 

23 de setembro de 1996, e, subsidiariamente, os 

regulamentos do órgão ou instituição responsável. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

26) A respeito dos poderes administrativos, assinale a assertiva correta. 

A) O poder hierárquico é a prerrogativa reconhecida à Administração para investigar e 

punir, após o contraditório e a ampla defesa, os agentes públicos, na hipótese de 

infração funcional.  

B) A hierarquia é característica encontrada exclusivamente no exercício da função 

administrativa, inexistindo hierarquia nas funções típicas jurisdicionais e legislativas.  

C) O poder disciplinar é sinônimo de poder de investigar e punir crimes e contravenções 

penais.  



 
 

 
 

D) O poder disciplinar pode ser decorrente do poder hierárquico, mas não pode projetar 

efeitos para além das relações travadas interna corporis.  

E) As penalidades provenientes do poder de polícia se confundem com as decorrentes 

do poder disciplinar. 

Assunto: Poderes Administrativos 

Categoria: Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA 

 

O conceito é de poder disciplinar, não hierárquico. A prerrogativa reconhecida à 

Administração para investigar e punir, após o contraditório e a ampla defesa, os agentes 

públicos, na hipótese de infração funcional, diz respeito ao PODER DISCIPLINAR. Ele 

será exercido por meio do Processo Administrativo Disciplinar (PAD).  

Já o poder hierárquico é aquele que confere uma série de prerrogativas aos agentes 

públicos hierarquicamente superiores em relação aos seus respectivos subordinados, 

por exemplo, expedir ordens, verificar o cumprimento por parte dos subordinados das 

ordens administrativas e das normas vigentes43. 

 

B) CORRETA 

 

A hierarquia é “relação de subordinação administrativa entre agentes públicos que 

pressupõe a distribuição e escalonamento vertical de funções no interior de organização 

administrativa44”.  

 
43 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8ª edição, ed. MÉTODO, 2020, 
pág. 458.   
44 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8ª edição, ed. MÉTODO, 2020, 
pág. 458.   



 
 

 
 

A assertiva está correta ao dispor que a hierarquia é característica encontrada 

exclusivamente no exercício da função administrativa, não sendo encontrada nas 

funções típicas jurisdicionais e legislativas.  

Conforme explica o professor Rafael Oliveira45, no âmbito do Poder Judiciário e do 

Poder Legislativo, a hierarquia só existe em relação às suas funções atípicas 

administrativas. Por exemplo: o Presidente do Tribunal de Justiça pode editar, no 

exercício de sua função atípica, atos administrativos que deverão ser observados pelos 

servidores subordinados. 

 

C) ERRADA 

 

O poder disciplinar NÃO se confunde com o poder de investigar e punir crimes e 

contravenções penais. Isso porque ele só se aplica aos que possuem algum vínculo 

específico com a Administração. Já o poder de investigar e punir crimes e contravenções 

penais é exercido em relação a qualquer pessoa que viole as leis penais. 

 

D) ERRADA 

 

A parte inicial da assertiva não apresenta erros: o poder disciplinar pode mesmo ser 

decorrente do poder hierárquico. Isso ocorrerá quando houver vínculo funcional (ex.: 

quando superior hierárquico dá ordens e exige do subordinado o cumprimentos destas. 

Caso o subordinado não as cumpra, o superior aplicará as sanções previstas no estatuto 

funcional).  

 

Contudo, ao contrário do que dispõe o final da assertiva, é possível sim que o poder 

disciplinar projete efeitos para além das relações travadas interna corporis. 

Isso porque, além de incidir sobre as relações funcionais travadas com agentes públicos 

(independentemente de a relação ser legal ou contratual), ele também incide sobre 

 
45 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8ª edição, ed. MÉTODO, 2020, 
pág. 459 



 
 

 
 

particulares inseridos em relações jurídicas especiais com a Administração, mesmo 

que não sejam agentes públicos (ex.: aplicação de multa contratual à empresa 

contratada pela Administração). Nesse caso, o fundamento será a supremacia do 

interesse público sobre o particular, e não mais a relação de hierarquia entre o particular 

e a Administração. 

 

E) ERRADA 

 

Não é possível confundir as penalidades decorrentes do poder disciplinar com as do 

exercício do poder de polícia.  

Embora as sanções disciplinares e as sanções de polícia possuam natureza 

administrativa, estas são aplicadas a quaisquer pessoas que estejam colocando em risco 

ou causando transtornos à coletividade (aqui o vínculo entre Administração e 

administrado é geral), enquanto aquelas somente atingem os que possuem relação 

funcional ou contratual com a Administração. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

27)  No que diz respeito aos princípios que regem os serviços públicos, há aquele que 

exige que a prestação do serviço público beneficie o maior número possível de 

beneficiários. A assertiva trata do: 

A) Princípio da neutralidade.  

B) Princípio da atualidade.  

C) Princípio da mutabilidade.  

D) Princípio da universalidade.  

E) Princípio da modicidade. 

 

Assunto: Serviços públicos 

Categoria: Doutrina  



 
 

 
 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

Há diversos princípios que norteiam a prestação de serviços públicos. Veja que, na 

realidade, são princípios que dizem respeito a todas as atividades administrativas, já que 

todas elas devem atender o interesse público, o que pressupõe respeito a esses 

princípios46. 

 

A) ERRADA 

 

O princípio da neutralidade é sinônimo de princípio da igualdade ou uniformidade.  

Ele está relacionado ao princípio da impessoalidade que incide sobre toda a 

Administração Pública. 

 

B) ERRADA 

 

O princípio da atualidade (ou mutabilidade) está ligado ao fato de que os serviços 

públicos precisam se adaptar à evolução social e tecnológica.  

 

A necessidade de atualização dos serviços públicos, com o intuito de evitar a sua 

deterioração pelo decurso do tempo, “compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão 

do serviço” (art. 6.º, § 2.º, da Lei 8.987/1995)47. 

 

C) ERRADA 

 
46 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8ª edição, ed. MÉTODO, 2020, 
pág. 403 
47 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8ª edição, ed. MÉTODO, 2020, 
pág. 405 



 
 

 
 

Como mencionado na assertiva anterior, o princípio da mutabilidade é sinônimo de 

atualidade e está ligado ao fato de que os serviços públicos precisam se adaptar à 

evolução social e tecnológica. 

 

D) CORRETA 

 

O princípio da universalidade (ou generalidade) exige que a prestação do serviço 

público beneficie o maior número possível de beneficiários.  

No Brasil, é consagrado na Constituição Federal. Veja, por exemplo, a aplicação do 

princípio sobre a saúde:  

CF/88, Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

 

 

E) ERRADA 

 

O princípio da modicidade significa que o valor cobrado do usuário deve ser 

proporcional ao custo do respectivo serviço, com o objetivo de viabilizar o acesso pelo 

maior número possível de pessoas, o que demonstra a sua íntima vinculação com o 

princípio da universalidade (ex.: a modicidade das tarifas dos serviços delegados pode 

ser garantida por meio da previsão, no contrato de concessão, de “receitas alternativas”, 

conforme dispõe o art. 11 da Lei 8.987/1995)48. 

 

 
48 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 8ª edição, ed. MÉTODO, 2020, 
pág. 406 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA D 

 

28) A Lei nº 8.987/95 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 

de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. Marque a alternativa 

correta a seu respeito:  

A) A Lei prevê expressamente que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação 

de serviço adequado.  

B) Considera-se descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência caso seja motivada apenas por razões de segurança das instalações.  

C) Considera-se permissão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo 

competitivo, à pessoa jurídica ou consorcio de empresas que demonstre capacidade 

para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.  

D) As concessionárias de serviços públicos são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao 

usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de cinco datas opcionais para 

escolherem os dias de vencimento de seus débitos.  

E) O conceito de serviço adequado é doutrinário e jurisprudencial, não havendo previsão 

legal expressa a seu respeito. 

 

Assunto: Concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 

Categoria: Legislação  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 



 
 

 
 

A assertiva reproduz a disposição literal do art. 6º da Lei nº 8.987/95, senão vejamos: 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 6º Toda concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido 

nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato.  

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. (grifamos) 

 

B) ERRADA 

 

A interrupção do serviço em situação de emergência caso motivado por razoes de 

segurança das instalações NÃO É CONSIDERADA DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO!  

 

Lei nº 8.987/95, Art. 6º § 3º Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando:  

I - motivada por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações; e,  

II - por inadimplemento do usuário, considerado o 

interesse da coletividade.   (grifamos) 

 

O princípio da continuidade (ou da permanência) impõe que o serviço público seja 

prestado sem interrupção. Contudo, a própria Lei prevê em seu art. 6º, §3º, hipóteses 



 
 

 
 

em que a interrupção poderá acontecer sem que o princípio da continuidade seja ferido, 

sendo uma delas a da assertiva. 

 

C) ERRADA  

 

A assertiva inverteu os conceitos de concessão e permissão de serviço público. Veja: 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 2º (...) 

 II - concessão de serviço público: a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade concorrência ou diálogo 

competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado;     (Redação dada pela Lei nº 14.133, de 

2021)  

 IV - permissão de serviço público: a delegação, a título 

precário, mediante licitação, da prestação de serviços 

públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física 

ou jurídica que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco. (grifamos) 

D) ERRADA  

 

A assertiva erra ao afirmar que o consumidor e o usuário possuem direito a no mínimo 

5 datas opcionais; na verdade, são 6 datas opcionais, nos termos do art. 7º-A: 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 7º-A. As concessionárias de 

serviços públicos, de direito público e privado, nos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art179
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art179


 
 

 
 

Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer 

ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de 

vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para 

escolherem os dias de vencimento de seus débitos. 

(grifamos) 

E) ERRADA  

A previsão de “serviço adequado” está expressamente prevista na Lei nº 8.987/95: 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 6º Toda concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido 

nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato.  

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA A  

 

29) É possível afirmar que as operações destinadas a microcrédito realizadas com 

instituições financeiras:  

A) Constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de  

Interesse Público, conforme expressamente previsto na Lei nº 9.790 de 1999.  

B) Constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.  



 
 

 
 

C) Não constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público apenas se as operações forem realizadas na forma de recebimento de 

repasses.  

D) Não constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, na forma de recebimento de repasses, venda de operações realizadas 

ou atuação como mandatárias.  

E) Nenhuma das assertivas. 

 

Assunto: Terceiro setor 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

A Lei nº 13.999 de 2020 foi publicada no dia 18 de maio e instituiu o Pronampe: 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para o 

desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios. Além disso, alterou 

algumas Leis, sendo uma delas a Lei nº 9.790/1999.  

Lembre-se de que a Lei nº 9.790/1999 dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, como OSCIP. 

 

D) CORRETA  

 

A, B, C e E ERRADAS 

 

O artigo 2º da referida Lei traz algumas vedações quanto à qualificação como OSCIP, 

senão vejamos: 

 



 
 

 
 

Lei nº 9.790/1999, Art. 2º Não são passíveis de 

qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer 

forma às atividades descritas no art. 3o desta Lei:  

I - as sociedades comerciais;  

II - os sindicatos, as associações de classe ou de 

representação de categoria profissional;  

III - as instituições religiosas ou voltadas para a 

disseminação de credos, cultos, práticas e visões 

devocionais e confessionais;  

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, 

inclusive suas fundações;  

V - as entidades de benefício mútuo destinadas a 

proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de 

associados ou sócios;  

VI - as entidades e empresas que comercializam planos 

de saúde e assemelhados;  

VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas 

e suas mantenedoras;  

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal 

não gratuito e suas mantenedoras;  

IX - as organizações sociais;  

X - as cooperativas;  

XI - as fundações públicas;  

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de 

direito privado criadas por órgão público ou por 

fundações públicas;  



 
 

 
 

XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer 

tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a 

que se refere o art. 192 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Não constituem impedimento à 

qualificação como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público as operações destinadas a 

microcrédito realizadas com instituições financeiras 

na forma de recebimento de repasses, venda de 

operações realizadas ou atuação como mandatárias. 

(Incluído pela Lei nº 13.999, de 2020) (grifamos) 

 

As operações destinadas a microcrédito realizadas com instituições financeiras na forma 

de recebimento de repasses, venda de operações realizadas ou atuação como 

mandatárias NÃO CONSTITUEM impedimento à qualificação como OSCIP.  

 

GABARITO: LETRA D  

 

30) A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal. Assinale a assertiva incorreta sobre ela.  

A) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.  

B) É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, 

devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.  

C) Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários 

padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.  

D) Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo 

preceito legal em contrário.  

E) O ato de delegação é irrevogável. 



 
 

 
 

Assunto: Processo Administrativo  

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil  

 

COMENTÁRIOS:  

A Lei nº 9.784/99 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal e tem como objetivo a proteção dos direitos dos administrados e o melhor 

cumprimento dos fins da Administração.  

O processo administrativo é tema afeto à Administração Pública, sendo necessário o 

conhecimento dos dispositivos da Lei. Chama-se atenção ao enunciado de súmula 633 

do Superior Tribunal de Justiça: 

 

Súmula 633: A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz 

respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos 

administrativos no âmbito da Administração Pública 

federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos 

estados e municípios, se inexistente norma local e 

específica que regule a matéria.  

  

Era preciso apenas o conhecimento literal da lei para acertar a questão. Vamos às 

assertivas.  

 

E) ERRADA  

Veja que a assertiva busca o que está errado. Sendo assim, esse é o nosso gabarito, visto 

que contraria o art. 14, §2º da Lei nº 9.784/1999:  

 



 
 

 
 

Lei nº 9.784/1999, Art. 14. O ato de delegação e sua 

revogação deverão ser publicados no meio oficial.  

§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e 

poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, 

a duração e os objetivos da delegação e o recurso 

cabível, podendo conter ressalva de exercício da 

atribuição delegada.  

§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo 

pela autoridade delegante.  

 

A) CORRETA.  

Assertiva correta, pois está em consonância com o art. 5º da Lei nº 9.784/99, senão 

vejamos:  

Lei nº 9.784/1999, Art. 5º O processo administrativo 

pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. 

 

B) CORRETA.  

Assertiva correta. Trata-se do teor do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.784/99:  

Lei nº 9.784/1999, Art. 6º O requerimento inicial do 

interessado, salvo casos em que for admitida solicitação 

oral, deve ser formulado por escrito e conter os 

seguintes dados:  

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;  

II - identificação do interessado ou de quem o 

represente;  



 
 

 
 

III - domicílio do requerente ou local para recebimento 

de comunicações;  

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de 

seus fundamentos;  

V - data e assinatura do requerente ou de seu 

representante.  

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa 

imotivada de recebimento de documentos, devendo o 

servidor orientar o interessado quanto ao suprimento 

de eventuais falhas.  

 

C) CORRETA.  

Assertiva correta. A assertiva reproduz o art. 7º da Lei nº 9.784/99. Confira:  

Lei nº 9.784/1999, Art. 7º Os órgãos e entidades 

administrativas deverão elaborar modelos ou 

formulários padronizados para assuntos que importem 

pretensões equivalentes.  

 

D) CORRETA.  

Assertiva correta. É o teor do art. 8º da Lei nº 9.784/99:  

Lei nº 9.784/1999, Art. 8º Quando os pedidos de uma 

pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um 

único requerimento, salvo preceito legal em contrário.  

 

GABARITO: LETRA E 



 
 

 
 

31) Os consórcios públicos possuem como principais fontes normativas o art. 241 da 

CF/88, a Lei nº 11.107/05 e o Decreto nº 6.017/07. Considerando a doutrina e a 

legislação vigente acerca dos consórcios públicos, assinale a alternativa correta.   

A) Em razão da busca de interesses comuns dos partícipes, os consórcios públicos não 

são considerados contratos.  

B) A União não pode integrar consórcios, mas apenas os convênios.  

C) Exige-se autorização legislativa para a formatação dos consórcios públicos.   

D) É facultativa a personificação dos consórcios.  

E) Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes 

consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes.  

 

Assunto: Consórcios Púbicos 

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois uma das características dos consórcios após a edição da Lei nº 11.107/05 

é a “exigência de autorização para formatação dos consórcios”49, tendo em vista que o 

art. 5º, da Lei nº 11.107/05 exige a autorização legislativa para que o Executivo celebre 

consórcios públicos.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 5º O contrato de consórcio 

público será celebrado com a ratificação, mediante lei, 

do protocolo de intenções. (...)” (grifamos) 

 

 

A) ERRADA.  

 
49 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153-154. 



 
 

 
 

 

Está errada, pois os consórcios públicos são contratos, nos termos, por exemplo, dos 

artigos 3º e 5º, da Lei nº 11.107/05.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 3º O consórcio público será 

constituído por contrato cuja celebração dependerá da 

prévia subscrição de protocolo de intenções. 

 

Art. 5º O contrato de consórcio público será celebrado 

com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 

intenções. (...) “ 

 

De acordo com Rafael Oliveira50, antes da Lei nº 11.107/05, realmente os consórcios 

públicos não eram considerados contratos, mas sim convênios, tendo em vista a busca 

de interesses comuns dos partícipes, razão pela qual não se confundiriam com os 

contratos administrativos, pois nestes as partes possuiriam interesses antagônicos.  

 

Entretanto, com a edição da Lei nº 11.107/05, uma das características dos consórcios 

públicos passou a ser a natureza contratual51.  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois a União pode integrar consórcios, nos termos do art. 1º, da Lei nº 

11.101/05.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas 

gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios contratarem consórcios públicos para a 

realização de objetivos de interesse comum e dá 

outras providências. (...)” (grifamos) 

 
50 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 152-153. 
51 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153. 



 
 

 
 

 

Anteriormente à edição da Lei nº 11.107/05 prevalecia o entendimento de que a União 

não poderia integrar consórcios, mas apenas os convênios52, posição que não se 

sustenta mais.  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois a Lei nº 11.107/05 impõe a personificação dos consórcios53, nos termos 

dos arts. 1º, §1º, e 6º, da referida lei.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas 

gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios contratarem consórcios públicos para a 

realização de objetivos de interesse comum e dá 

outras providências.  

§ 1º O consórcio público constituirá associação pública 

ou pessoa jurídica de direito privado. 

(...) 

 

Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade 

jurídica: 

I – de direito público, no caso de constituir associação 

pública, mediante a vigência das leis de ratificação do 

protocolo de intenções; 

II – de direito privado, mediante o atendimento dos 

requisitos da legislação civil. (...)” (grifamos) 

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois os entes consorciados responderão solidariamente (e não 

 
52 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153-154. 
53 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 153-154. 



 
 

 
 

subsidiariamente) pelas obrigações até que haja decisão que indique os responsáveis 

por cada obrigação remanescentes, nos termos do art. 12, §2º, da Lei nº 11.107/05.  

 

Lei nº 11.107/05, “Art. 12. (...) § 2º Até que haja 

decisão que indique os responsáveis por cada 

obrigação, os entes consorciados responderão 

solidariamente pelas obrigações remanescentes, 

garantindo o direito de regresso em face dos entes 

beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. (...) 

(grifamos)  

 

GABARITO: LETRA C 

 

32) São espécies atos administrativos ordinatórios, exceto: 

A) As instruções. 

B) As admissões.  

C) Os avisos.  

D) As portarias.  

E) Os despachos.  

 

Assunto: Atos administrativos  

Categoria: Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A questão exigiu, basicamente, o conhecimento acerca dos atos administrativos 

ordinatórios.  

 



 
 

 
 

De acordo com a doutrina, “os atos administrativos ordinatórios são editados no 

exercício do poder hierárquico com o objetivo de disciplinar as relações internas da 

Administração Pública”54. 

 

De acordo com Rafael Oliveira55, os principais atos ordinatórios são as instruções 

(LETRA A); as circulares; os avisos (LETRA C); as portarias (LETRA D); as ordens de serviço 

e os despachos (LETRA E).   

 

Portanto, a única alternativa que não consta uma espécie de ato administrativo 

ordinatório é a LETRA B, pois as admissões são espécies de atos administrativos 

negociais ou de consentimento (e não atos ordinatórios).  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada/é a exceção e, portanto, é o gabarito, pois as admissões não são atos 

administrativos ordinatórios, mas sim atos administrativos negociais ou de 

consentimento. 

 

De acordo com a doutrina, “os atos administrativos de consentimento são aqueles 

editados a pedido do particular, viabilizando o exercício de determinada atividade e a 

utilização de bens públicos”56.  

 

Por sua vez, a admissão “é o ato administrativo vinculado que reconhece o direito ao 

recebimento de determinado serviço público pelo titular”57, como ocorre, por exemplo, 

na admissão em escolas públicas.  

 

A) CORRETA.  

 

Está certa, pois as instruções são atos administrativos ordinatórios.  

 
54 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
55 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
56 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 330. 
57 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 332. 



 
 

 
 

De acordo com a doutrina58, “as instruções são atos administrativos editados pela 

autoridade superior com o objetivo de ordenar a atuação dos agentes subordinados”.  

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois os avisos são atos administrativos ordinatórios.  

Para a doutrina, “os avisos são atos administrativos editados por Ministros de Estados 

para tratarem de assuntos relacionados aos respectivos Ministérios”59.  

 

D) CORRETA.  

 

Está certa, pois as portarias são atos administrativos ordinatórios e são aqueles atos 

editados por autoridades distintas do chefe do Poder Executivo60.  

 

E) CORRETA.  

 

Está certa, pois os despachos são atos administrativos ordinatórios e são os atos 

“decisórios ou de mero expediente praticados em processos administrativos”61.  

 

GABARITO: LETRA B 

 

33) Nos termos da Lei nº 13.019/14, são diretrizes fundamentais do regime jurídico de 

parceria. 

A) a priorização do alcance de resultados. 

B) o incentivo ao uso de recursos já existentes de tecnologias de informação e 

comunicação.  

C) o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados 

nas relações com as organizações da sociedade civil.  

D) a ação integrada, suplementar e centralizada de recursos e ações, entre os entes da 

 
58 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
59 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
60 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 
61 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. op. cit. p. 329. 



 
 

 
 

Federação. 

E) a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos políticos para 

atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em 

situação de desigualdade social.  

 

Assunto: Terceiro Setor. Lei nº 13.019/14   

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil  

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois essa é uma das diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceira 

previstas no art. 6º, IV, da Lei nº 13.019/14.  

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

IV - o fortalecimento das ações de cooperação 

institucional entre os entes federados nas relações com 

as organizações da sociedade civil; (...) (grifamos) 

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 13.019/14, uma das diretrizes 

fundamentais do regime jurídico de parceria é a priorização do controle de resultados, 

e não a priorização do “alcance” de resultados.  

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 



 
 

 
 

II - a priorização do controle de resultados; (...) 

(grifamos) 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 13.019/14, uma das diretrizes 

fundamentais do regime jurídico de parceria é “o incentivo ao uso de recursos 

atualizados de tecnologias de informação e comunicação”, e não a utilização de 

recursos já existentes.  

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de 

tecnologias de informação e comunicação; (grifamos) 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois uma das diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria é “a 

ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes 

da Federação”, e não a ação “suplementar e centralizada”, de forma a evitar a 

sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos, nos termos do art. 6º, VI, da Lei 

nº 13.019/14. 

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, 

de recursos e ações, entre os entes da Federação, 

evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de 

recursos; (...) (grifamos) 

 

E) ERRADA.  

 



 
 

 
 

Está errada, pois não é com base em conhecimentos políticos, mas sim com base em 

conhecimentos “da ciência e tecnologia e da inovação” que as soluções para atender 

necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de 

desigualdade social serão tomadas, conforme dispõe o art. 6º, IX, da Lei nº 13.019/14.  

 

Lei nº 13.019/14, “Art. 6º São diretrizes fundamentais do 

regime jurídico de parceria: (...) 

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de 

conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação 

para atender necessidades e demandas de maior 

qualidade de vida da população em situação de 

desigualdade social.” 

 

GABARITO: LETRA C 

 

34) A Lei nº 13.655/2018 incluiu na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB) (Decreto-Lei nº 4.657/42) algumas disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência na criação e na aplicação do direito público. Considerando as normas da 

LINDB referente ao direito público, assinale a alternativa correta.  

A) Não é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos na esfera 

administrativa. 

B) Na esfera administrativa, a decisão que decretar a invalidação de ato ou contrato 

administrativo poderá indicar de modo tácito suas consequências jurídicas. 

C) Na esfera administrativa, a revisão quanto à validade de ato administrativo cuja 

produção já se houver completado levará em conta as considerações gerais da época, 

sendo permitida a declaração de invalidade de situações plenamente constituídas com 

base em mudança posterior de orientação geral.  

D) Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos 

e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo.  

E) Em consonância com o princípio republicano e democrático, a edição de atos 

normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, deverá 

ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados.  



 
 

 
 

Assunto: LINDB   

Categoria: Legislação   

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com o disposto no art. 22, caput, da LINDB.  

 

LINDB, Art. 22. Na interpretação de normas sobre 

gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das 

políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 

dos administrados. (...)  

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos na esfera 

administrativa, desde que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, nos 

termos do caput do art. 20 da LINDB.  

 

LINDB, Art. 20. Nas esferas administrativa, 

controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão”. 

(...)  

 

B) ERRADA.  

 



 
 

 
 

Está errada, pois tal decisão deverá indicar de modo expresso suas consequências 

jurídicas e administrativas, não permitindo a LINDB a indicação tácita, conforme dispõe 

o caput do art. 21, LINDB.  

 

LINDB, Art. 21. A decisão que, nas esferas 

administrativa, controladora ou judicial, decretar a 

invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa deverá indicar de modo 

expresso suas consequências jurídicas e 

administrativas. (...)  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois é vedado (proibido) que, com base em mudança posterior de 

orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas, conforme 

dispõe o art. 24, caput, da LINDB.  

 

LINDB, Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial, quanto à validade de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 

cuja produção já se houver completado levará em 

conta as orientações gerais da época, sendo vedado 

que, com base em mudança posterior de orientação 

geral, se declarem inválidas situações plenamente 

constituídas. (...)  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois a consulta pública é uma faculdade (“poderá”), e não uma obrigação 

(“deverá”), conforme dispõe o art. 29, caput, da LINDB.  



 
 

 
 

LINDB, Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição 

de atos normativos por autoridade administrativa, 

salvo os de mera organização interna, poderá ser 

precedida de consulta pública para manifestação de 

interessados, preferencialmente por meio eletrônico, 

a qual será considerada na decisão. (...) (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA D 

 

35) Considerando o entendimento da jurisprudência acerca dos concursos e dos 

servidores públicos, assinale a alternativa correta.  

A) O Estado responde solidariamente por danos materiais causados a candidatos em 

concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames 

são cancelados por indícios de fraude.  

B) A Justiça do Trabalho possui competência para decidir os feitos em que se discutem 

critérios utilizados pela administração para a seleção e a admissão de pessoal em seus 

quadros. 

C) A contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, 

terceirizados ou estagiários, por si sós, não caracterizam preterição na convocação e na 

nomeação de candidatos advindos de concurso público.  

D) Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, a incidência do teto constitucional pressupõe a consideração 

de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório 

quanto ao somatório dos ganhos de remuneração ou provento e pensão percebida por 

servidor público.  

E) Desde que previsto expressamente no edital, a falta de apresentação do diploma em 

concurso que exija nível superior é requisito intransponível, representando óbice a 

assunção do cargo público.  

 

Assunto: Concursos Públicos   

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “a 

contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, 

terceirizados ou estagiários, por si sós, não caracterizam preterição na convocação e na 

nomeação de candidatos advindos de concurso público, tampouco autorizam a 

conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, 

a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do 

número de vagas previstas no edital”, conforme Tese nº 6 da Edição nº 115 da 

Jurisprudência da referida Corte.  

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois o Estado não possui responsabilidade solidária em tal caso, mas sim 

subsidiária.  

 

Conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF62, “O Estado responde 

subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público 

organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os 

exames são cancelados por indícios de fraude”. 

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois o entendimento que prevalece no STJ e no STF é no sentido de que a 

competência para processar e julgar tais demandas não é da Justiça do Trabalho, mas 

sim da Justiça Comum.  

 

 
62 STF. Plenário. RE 662405, Rel. Luiz Fux, julgado em 29/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 512) (Info 
986 – clipping). 



 
 

 
 

Nos termos da Tese nº 1 da Edição nº 115 da Jurisprudência em Teses STJ, “A Justiça do 

Trabalho não tem competência para decidir os feitos em que se discutem critérios 

utilizados pela administração para a seleção e a admissão de pessoal em seus quadros, 

uma vez que envolve fase anterior à investidura no emprego público”. 

 

Mais recentemente, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:  

 

Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-

contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em 

face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o 

regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver 

sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado 

e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.63 

 

D) ERRADA.  

 

Está errada.  

 

A assertiva misturou de forma equivocada dois entendimentos importantes do STF 

acerca do teto remuneratório previsto no art. 37, XI da CF/88.  

 

Em um primeiro e mais recente julgado da Suprema Corte, foi fixada a tese de 

repercussão geral64 no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em 

momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional 

previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de 

remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 

 

Ou seja, na hipótese de pensão, o teto constitucional deve incidir sobre o somatório da 

remuneração ou provento recebido pelo servidor com a pensão. 

 
63 STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 (repercussão geral – 
Tema 992) (Info 968). 
64 STF. Plenário. RE 602584/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/8/2020 (Repercussão Geral – Tema 
359) (Info 985). 



 
 

 
 

Por sua vez, muito cuidado para não confundir com entendimento do STF no sentido de 

que, “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos 

e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe 

consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto 

remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”65.  

 

Ou seja, nos casos de acumulação legítima de cargos públicos, a incidência do teto 

remuneratório levará em consideração a remuneração de cada cargo de forma 

individualizada, e não o somatório das duas remunerações.  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois o “a jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo 

edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo 

público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos 

idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma 

formalidade para expedição do diploma”66.  

 

GABARITO: LETRA C 

 

36) No tocante à improbidade administrativa, julgue os itens abaixo.  

 

I. Quanto à possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens, essa 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 se encontra implícito no 

comando legal que rege a lei de ação de improbidade administrativa. 

II. Às ações de responsabilidade civil para anular atos administrativos e obter o 

ressarcimento ao erário, é escusável a defesa prévia para fins de recebimento ou não da 

petição inicial. 

 
65 STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017 
(Repercussão Geral – Temas 337 e 384) (Info 862). 
66 STJ. 2ª Turma. REsp 1784621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/03/2019. 



 
 

 
 

III. O julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede a sua 

responsabilização por atos de improbidade administrativa. 

IV. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de atos 

tipificados na Lei de Improbidade Administrativa.  

V. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais 

que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de 

regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa.  

 

Estão INCORRETOS os itens: 

 

A) I, III e V 

B) II, III e V 

C) II e IV 

D) I, II e IV 

E) IV 

 

Assunto: Improbidade Administrativa 

Categoria: Legislação e Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) CORRETA. 

 

O STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 701), decidiu que 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”. Logo, 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 (Resp 

1366721 BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. P/ Acórdão Ministro OG 

FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,DJe 19/09/2014. 

 

Desse modo, o enunciado está incorreto. 

 

II) CORRETA. 

 

Nas ações de improbidade administrativa, o acusado se valerá, antes de ser citado, de 

uma defesa prévia, a fim de verificar se o magistrado receberá ou não a petição inicial 

(art. 17, §7º, da LIA). 

 

Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será 

proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 

interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida 

cautelar.  

§7oEstando a inicial em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para 

oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 

instruída com documentos e justificações, dentro do prazo 

de quinze dias.  



 
 

 
 

§8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, 

em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido 

da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. 

§9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para 

apresentar contestação. 

 

Todavia, a defesa prévia se aplica a qualquer demanda que envolve ações de 

ressarcimento ao erário ou apenas nas ações de improbidade administrativa típicas? 

 

O STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 344), indicou que não se pode confundir a 

típica ação de improbidade administrativa, de que trata o artigo 17 da Lei 8.429/92, com 

a ação de responsabilidade civil para anular atos administrativos e obter o ressarcimento 

do dano correspondente. Aquela tem caráter repressivo, já que se destina, 

fundamentalmente, a aplicar sanções político-civis de natureza pessoal aos 

responsáveis por atos de improbidade administrativa (art. 12). Esta, por sua vez, tem 

por objeto conseqüências de natureza civil comum, suscetíveis de obtenção por outros 

meios processuais. Logo, o especialíssimo procedimento estabelecido na Lei 8.429/92, 

que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 8º e 

9º), precedido de notificação do demandado (art. 17, § 7º), somente é aplicável para 

ações de improbidade administrativa típicas (Resp 1163643 SP, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 30/03/2010). 

 

Portanto, o enunciado se encontra correto. 

 

III) CORRETA. 

 

O STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 576), tomando com base a consagração do 

princípio da autonomia de instâncias, decidiu que, independentemente de as condutas 

dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração 

político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por 

ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância 



 
 

 
 

diversa (RE 976566 Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE 

MORAES; Julgamento: 13/09/2019; Publicação: 26/09/2019).  

 

Logo, a alternativa também está correta. 

 

IV) INCORRETA. 

 

A regra do ordenamento jurídico, a fim de se consagrar o princípio da Segurança Jurídica, 

é a prescritibilidade das pretensões. Apenas quando a própria Constituição da República 

de 1988 cuida do tema é que se pode verificar o instituto da imprescritibilidade. 

 

Nesse sentido, e nos termos do art. 37, §5º, da CF/88, a doutrina majoritária indica que 

as ações de ressarcimento em face do ente público podem ser qualificadas como 

imprescritíveis. 

 

Constituição Federal de 1988 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 

praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 

causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 

ações de ressarcimento.  

 

O STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 897), concordou com a doutrina e definiu 

que tal dispositivo constitucional prevê a imprescritibilidade das pretensões relativas às 

ações de ressarcimento ao erário. Todavia, delimitando a sua conceituação, definiu que 

são imprescritíveis aquelas alusivas ao ressarcimento ao erário fundadas na prática de 

ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852475/SP, Rel. orig. 



 
 

 
 

Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 

08/08/2018).  

 

Desse modo, como os atos culposos tipificados na lei de improbidade administrativa são 

prescritíveis, a questão se encontra incorreta. 

 

V) CORRETA. 

 

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 

Poder Público. Desse modo, tabeliães e registradores oficiais são particulares em 

colaboração com o poder público que exercem suas atividades em nome do Estado, com 

lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, da 

CRFB/88). 

 

Constituição Federal de 1988 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos 

em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

 

 

Nesse sentido, e em sede de Repercussão Geral (Tema 777), O STF entendeu que o 

Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, 

no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso 

contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa (STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019). 

 

A Suprema Corte entendeu que os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos 

em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem 

à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 

públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da 

aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da 

República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” 



 
 

 
 

prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem 

civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público. 

 

Sendo assim, a assertiva está correta. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

37) Sobre a Responsabilidade Civil do Estado e seus consectários lógicos, julgue os 

itens abaixo.  

 

I. A livre manifestação do pensamento e, mais especificamente, a liberdade de crítica 

dos cidadãos possuem limites, tendo em vista que os direitos fundamentais são 

relativos. Sendo assim, com base em tais premissas e mudando seu entendimento, o 

Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o cabimento de dano moral a favor de 

pessoas jurídicas de direito público. 

II. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 

III. Os Tribunais de Contas não julgam pessoas, não perquirindo a existência de dolo 

decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o 

julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização 

e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o 

acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo 

ressarcimento. Por tal razão, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário 

fundada em decisão de Tribunal de Contas. 

IV. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público 

comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de 

causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 

V. Não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes 

de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado 

o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. 

Estão CORRETOS os itens: 

 

A) I, II, IV e V 



 
 

 
 

B) I e III 

C) II  e V 

D) II, III, IV e V 

E) I, II, III, IV e V 

 

Assunto: Responsabilidade Civil e Prescrição 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) INCORRETA. 

 

O STJ não alterou a sua jurisprudência no sentido de não admitir, em regra, o cabimento 

de dano moral a favor de pessoa jurídica de direito público. Isso porque, nos casos já 

decididos, as decisões que existem no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema foram 

proferidas em um contexto no qual estava em jogo a livre manifestação do pensamento 

e, mais especificamente, a liberdade de crítica dos cidadãos. 

 

A Corte Superior realizou um verdadeiro distinguish das situações já decididas, abrindo 

uma exceção para o cabimento do dano moral quando a indenização está sendo 

pleiteada em razão da violação à credibilidade institucional da autarquia que foi 

fortemente agredida em razão de crimes praticados contra ela. Apenas e tão somente 

nesse caso é que se admitiu o dano moral a favor de pessoa jurídica de direito público 

(e não por conta da relativização do direito fundamental à livre manifestação do 

pensamento) (STJ. 2ª Turma. REsp 1.722.423-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

24/11/2020). 

 

Desse modo, o enunciado está incorreto. 

 

II) CORRETA. 



 
 

 
 

 

O STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 666), decidiu que é prescritível a ação de 

reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, tendo em vista ser essa a 

regra no ordenamento jurídico. A imprescritibilidade, em âmbito cível, só é afastada quando 

se tratar de ato doloso tipificado como improbidade administrativa (Tema 897) (STF. 

Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016). 

 

III) CORRETA. 

 

Com base nos fundamentos indicados na questão, o STF, em regime de Repercussão 

Geral (Tema 899), decidiu pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário 

fundada em decisão de Tribunal de Contas (STF. Plenário. RE 636886, Rel. Alexandre de 

Moraes, julgado em 20/04/2020).  

 

Logo, a alternativa também está correta. 

 

IV) CORRETA. 

 

O STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 592), decidiu que, em caso de inobservância 

do seu dever específico de proteção previsto de assegurar a dignidade ao preso, o 

Estado é responsável pela morte de detento. Todavia, demonstrando a impossibilidade 

de impedir o dano, rompe-se o nexo causal e o poder público não se responsabilizará 

por tal fato (STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016).  

 

Desse modo, a questão se encontra correta. 

 

V) CORRETA. 

 

Nos termos do art. 37, §6º, da CF/88: 

 

 

 



 
 

 
 

Constituição Federal de 1988 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 

o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa.  

 

Todavia, considerando a ausência de nexo causal entre a conduta e o dano, o STF, em 

sede de Repercussão Geral (Tema 362), indicou não se caracterizar a responsabilidade 

civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida 

do sistema prisional, salvo se demonstrado, pelo particular, o nexo causal direto entre 

o momento da fuga e a conduta praticada (STF. Plenário. RE 608880, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020). 

 

Sendo assim, a assertiva está correta. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

38) Acerca do Regime Jurídico Administrativo, bem como dos Atos Administrativos, 

julgue os itens abaixo: 

 

I. O Princípio da Legalidade vem ganhando destaque na doutrina para ampliar os seus 

conceitos tradicionais, elevando-o para o status de Juridicidade. Entende-se, assim, que 

a atuação da Administração Pública, além de baseada em lei anterior, deverá levar como 

critérios a legitimidade e a moralidade. 

II. O princípio da supremacia da lei se relaciona com a doutrina da positive Bindung 

(vinculação positiva), segundo a qual a lei representaria uma limitação para a atuação 



 
 

 
 

do administrador, de modo que, na ausência da lei, poderia ele atuar com maior 

liberdade para atender ao interesse público. Já o princípio da reserva da lei encontra-se 

inserido na doutrina da negative Bindung (vinculação negativa), que condiciona a 

validade da atuação dos agentes públicos à prévia autorização legal.  

III. De acordo com parcela da doutrina, pode-se citar algumas restrições excepcionais ao 

princípio da Legalidade, no sentido de, mesmo não haver lei regulamentando, a 

Administração Pública deve atuar. Cite-se, como exemplo, as Medidas Provisórias, o 

Estado de Defesa e o Estado de Sítio.  

IV. Apesar de a Competência do ato administrativo ser, em regra, intransferível, o 

ordenamento jurídico admite a delegação e a avocação. Nesses casos, o cabimento de 

eventual medida judicial contra o ato será em face do delegante. 

V. Em regra, os atos praticados com desvio de poder podem ser convalidados, salvo 

quando se tratar de competência em razão da matéria ou de competência exclusiva. 

 

Estão INCORRETOS os itens: 

 

A) I e V 

B) I e III  

C) II, IV e V 

D) II e IV 

E) III e V 

 

Assunto: Princípios e Atos Administrativos 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) CORRETA. 

 

Conforme ensinamentos de Rafael Oliveira: 



 
 

 
 

“Atualmente, tem prevalecido, na doutrina clássica e na praxe 

jurídica brasileira, a ideia da vinculação positiva da Administração à 

lei. Vale dizer: a atuação do administrador depende de prévia 

habilitação legal para ser legítima. Na célebre lição de Hely Lopes 

Meirelles, apoiado em Guido Zanobini: “Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 

Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.  

Todavia, o princípio da legalidade deve ser reinterpretado a partir 

do fenômeno da constitucionalização do Direito Administrativo, 

com a relativização da concepção da vinculação positiva do 

administrador à lei.  

Em primeiro lugar, não é possível conceber a atividade 

administrativa como mera executora mecânica da lei, sem qualquer 

papel criativo por parte do aplicador do Direito, sob pena de se 

tornar desnecessária a atividade regulamentar. A aplicação da lei, 

tanto pelo juiz como pela Administração Pública, depende de um 

processo criati-vo-interpretativo, sendo inviável a existência de lei 

exaustiva o bastante que dispense o papel criativo do operador do 

Direito. De fato, o que pode variar é o grau de liberdade conferida 

pela norma jurídica. 

Ademais, com a crise da concepção liberal do princípio da 

legalidade e o advento do Pós-positivismo, a atuação administrativa 

deve ser pautada não apenas pelo cumprimento da lei, mas 

também pelo respeito aos princípios constitucionais, com o 

objetivo de efetivar os direitos fundamentais. Assim, por exemplo, 

no tocante à “administração de prestações”, quando o Estado gera 

comodidades e utilidades para a coletividade, sem a necessidade 

do uso de sua autoridade (poder de império), bem como na atuação 

consensual da Administração, o princípio da legalidade deve ser 

compreendido na acepção da vinculação negativa. A ausência de 

restrições aos direitos fundamentais e o próprio consenso do 

cidadão serviriam como fonte de legitimação para essa atuação 



 
 

 
 

pública, sem a necessidade de respaldo específico na lei, desde que 

respeitado o princípio da isonomia. 

Desta forma, a legalidade não é o único parâmetro da ação estatal 

que deve se conformar às demais normas consagradas no 

ordenamento jurídico. A legalidade encontra-se inserida no 

denominado princípio da juridicidade que exige a submissão da 

atuação administrativa à lei e ao Direito (art. 2.º, parágrafo único, I, 

da Lei 9.784/1999). Em vez de simples adequação da atuação 

administrativa a uma lei específica, exige-se a compatibilidade 

dessa atuação com o chamado “bloco de legalidade”.  

O princípio da juridicidade confere maior importância ao Direito 

como um todo, daí derivando a obrigação de se respeitar, 

inclusive, a noção de legitimidade do Direito. A atuação da 

Administração Pública deve nortear-se pela efetividade da 

Constituição e deve pautar-se pelos parâmetros da legalidade e da 

legitimidade, intrínsecos ao Estado Democrático de Direito.”  

 

Dessa forma, inclusive pelo fato de o princípio da Moralidade, inclusive, enquadrar-se 

no conceito de legitimidade, a questão está correta. 

 

II) INCORRETA. 

Novamente nas lições de Rafael Oliveira67: 

 

O princípio da supremacia da lei relaciona-se com a doutrina da 

negative Bindung (vinculação negativa), segundo a qual a lei 

representaria uma limitação para a atuação do administrador, de 

modo que, na ausência da lei, poderia ele atuar com maior 

liberdade para atender ao interesse público. Já o princípio da 

reserva da lei encontra-se inserido na doutrina da positive Bindung 

 
67  OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, 8ª ed., São Paulo: Método, 
2020. Pág 103. 



 
 

 
 

(vinculação positiva), que condiciona a validade da atuação dos 

agentes públicos à prévia autorização legal. 

 

Logo, como os conceitos estão invertidos no enunciado, a questão se encontra incorreta. 

 

III) CORRETA. 

 

O Ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello possui tópico específico em seu 

livro tratando do tema “Restrições Excepcionais ao princípio da Legalidade”. Para o 

autor, nos casos de Medida Provisória, Estado de Defesa e Estado de Sítio, deve a 

Administração atuar, mesmo que não haja lei regulamentando sua atuação, o que revela 

uma relativização da obrigatoriedade do princípio da legalidade. 

 

Veja-se trechos de sua obra68: 

 

“De par com as medidas provisórias existem, ainda, como referido, 

dois outros casos em que o princípio da legalidade sofre transitória 

constrição, por força de circunstâncias excepcionais - estas de 

anomalia extremada. A respeito deles, aqui, é suficiente uma 

simples e breve referência. Um destes casos -aliás, verdadeira 

excrescência teratológica que a Constituição abrigou - é o do 

"estado de defesa". Vejamo-lo. (…) 

Além do estado de defesa, a Constituição prevê ainda o "estado de 

sítio", o qual já seria bastante para alcançar os mesmos objetivos e, 

ao contrário dele, não padece do inconveniente de ser decretável 

sem prévia autorização do Congresso.”  

 

Dessa forma, o enunciado se encontra correto. 

 

IV) INCORRETA. 

 
68 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 32ª Ed., págs. 130 a 140. 



 
 

 
 

 

Apesar de a primeira parte se encontrar correta (possibilidade de delegação e 

avocação), eventual medida judicial cabível será em face da autoridade realizadora do 

ato (delegada). Nesse sentido é a Súmula 510, do STF, pois, praticado o ato por 

autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de 

segurança ou a medida judicial.”  

 

Portanto, o enunciado está incorreto. 

 

V) INCORRETA. 

 

O Abuso de Poder é o gênero das espécies Desvio de Poder (Vício de Finalidade) e o 

Excesso de Poder (Vício de Competência). No entendimento de Rafael Oliveira69: 

 

“O exercício abusivo dos poderes administrativos deve ser evitado 

e reprimido, pois revela conduta ilegal. O abuso do poder pode 

ocorrer em duas hipóteses: 

a) excesso de poder: a atuação do agente público extrapola a 

competência delimitada na lei (ex.: policial que utiliza da força 

desproporcional para impedir manifestação pública); e  

b) desvio de poder (ou de finalidade): quando a atuação do agente 

pretende alcançar finalidade diversa do interesse público (ex.: 

edição de ato administrativo para beneficiar parentes).” 

 

Dessa forma, apesar de as exceções do enunciado estarem corretas, a impossibilidade 

de convalidação deveria se referir ao excesso de poder, e não ao desvio, pois esse é 

objeto de ilegalidade quanto à finalidade do ato, e não de sua competência. 

 

Portanto, o enunciado está incorreto. 

 

 
69 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, 8ª ed., São Paulo: Método, 2020. 
Pág 432. 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA C 

 

39) Com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 86/2008 (Lei Orgânica 

da Procuradoria Geral do Estado da Paraíba) julgue os itens: 

I- São princípios institucionais da Procuradoria Geral do Estado: a legalidade; a 

moralidade; a indisponibilidade do interesse público e coletivo; a unidade; a 

indivisibilidade; 

II - É função institucional da Procuradoria Geral do Estado representar, 

obrigatoriamente, o Estado da Paraíba perante os Conselhos Fiscais e Assembleias 

Gerais Ordinárias e Extraordinárias das entidades em que tenha participação societária; 

III – Os pronunciamentos da Procuradoria Geral do Estado, nos processos submetidos a 

seu exame e parecer, quando homologados pelo Procurador-Geral, esgotam a 

apreciação da matéria no âmbito do Poder Executivo Estadual, sendo vinculantes. 

A) Os itens I e II estão corretos; 

B) Os itens I e III estão corretos; 

C) Os itens II e III estão corretos; 

D) Apenas o item I está correto; 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

Assunto: Funções e Princípios Institucionais da PGE/PG 

Categoria: Legislação Local  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Os dispositivos relacionados aos princípios e às funções institucionais da PGE são 

apostas para a primeira fase do certame. 



 
 

 
 

Todos os itens estão corretos. 

Nos termos da LOPGE-PB: 

Art. 2º São princípios institucionais da Procuradoria 

Geral do Estado: 

I – a legalidade; 

II – a moralidade; 

III – a indisponibilidade do interesse público e coletivo; 

IV – a unidade; 

V – a indivisibilidade. 

 

 

Acerca das funções, prevê a Lei: 

Art. 3º São funções institucionais da Procuradoria Geral do 

Estado, dentre outras: 

I – patrocinar, com exclusividade, os interesses judiciais e 

extrajudiciais da Administração Pública Estadual; 

II – exercer as atividades de assessoramento jurídico aos 

órgãos da Administração Pública Estadual, bem como o 

controle da legalidade e da moralidade dos atos 

administrativos; 

III – representar a Fazenda Pública Estadual junto ao 

Tribunal de Contas do Estado; 

IV – exercer a defesa dos interesses da Administração 

Estadual junto aos órgãos de fiscalização financeira e 

orçamentária, interna e externa; 

V – representar, obrigatoriamente, o Estado da Paraíba 

perante os Conselhos Fiscais e Assembléias Gerais 

Ordinárias e Extraordinárias das entidades em que tenha 

participação societária; 



 
 

 
 

VI – ter representação obrigatória perante o Conselho 

Fiscal da Secretaria de Estado da Receita; 

VII – representar, obrigatoriamente o Estado da Paraíba 

perante os Conselhos Administrativos das entidades em 

que tenha participação societária; 

VIII – representar o Governador do Estado nas ações diretas 

de constitucionalidade e de inconstitucionalidade de sua 

iniciativa; 

IX – representar o Governador do Estado nas providências 

de ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e 

coletivo e pela boa aplicação das leis; 

X – propor ao Governador do Estado as medidas de caráter 

jurídico que visem a proteger os direitos reais e 

possessórios referentes ao patrimônio público estadual; 

XI – ajuizar as medidas judiciais visando à proteção do meio 

ambiente e do patrimônio histórico, artístico-cultural, 

turístico e paisagístico do Estado; 

XII – propor ao Governador do Estado a abertura de 

processo administrativo contra agentes públicos, nos casos 

de malversação de verbas do erário estadual ou quando da 

ocorrência de ato administrativo praticado com excesso de 

poder ou desvio de finalidade; 

XIII – opinar sobre as matérias que lhe forem submetidas 

pelo Governador do Estado, Secretários de Estado e outros 

dirigentes máximos de órgãos e entidades da 

Administração estadual; 

XIV – opinar, previamente, sobre a forma de cumprimento 

de decisões e precatórios judiciais; 

XV – apurar a liquidez e certeza do crédito tributário, além 

de inscrever, controlar, cobrar e executar, com 

exclusividade, a dívida ativa do Estado; 



 
 

 
 

XVI – executar as modificações, após prévio parecer, nos 

quadros societários das empresas portadoras de Inscrição 

Estadual; 

XVII – coordenar, orientar e supervisionar, tecnicamente, 

as atividades da Assessoria Jurídica Estadual; 

XVIII – promover a regularização dos títulos de propriedade 

do Estado, bem como oficiar em todos os processos de 

alienação, concessão, reconhecimento de domínio ou 

posse de terras públicas e outros imóveis estaduais; 

XIX – celebrar contratos, acordos e convênios relacionados 

à qualificação funcional dos Procuradores do Estado e dos 

servidores da Procuradoria Geral do Estado; 

XX – emitir parecer nos processos administrativos de 

competência dos Conselhos instituídos no âmbito da 

Administração Pública do Estado, quando solicitado pelo 

órgão; 

XXI – quando expressamente autorizada pelo Governador, 

mediante ato específico, transigir, desistir, fazer acordo, 

firmar compromisso, confessar, receber e dar quitação, nas 

ações em que o Estado figure como parte; 

XXII – coligir elementos de fato e de direito e preparar, em 

regime de urgência, as informações que devem ser 

prestadas em Mandado de Segurança em que figure como 

autoridade coatora o Governador do Estado; 

XXIII – examinar os expedientes de natureza jurídica dos 

órgãos setoriais ou locais do sistema jurídico do Estado. 

XXIV – praticar atos próprios de gestão, administrar os 

fundos vinculados à Procuradoria Geral do Estado, 

expedindo os competentes demonstrativos, adquirir bens 

e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização; 



 
 

 
 

XXV – praticar atos e decidir sobre a situação funcional, 

administrativa e patrimonial do pessoal ativo de carreira e 

dos serviços auxiliares, organizados em quadro próprio; 

XXVI – propor ao Poder Executivo a criação e a extinção de 

seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação e o 

reajustamento da remuneração dos seus servidores; 

XXVII – dispor sobre seus regimentos e regulamentos; 

XXVIII – exercer, privativamente, as funções de 

assessoramento e consultoria jurídica do Governador do 

Estado; 

XXIX – exercer outras competências definidas em lei e 

compatíveis com seus princípios institucionais; 

§ 1º Os pronunciamentos da Procuradoria Geral do 

Estado, nos processos submetidos a seu exame e parecer, 

quando homologados pelo Procurador-Geral, esgotam a 

apreciação da matéria no âmbito do Poder Executivo 

Estadual, sendo vinculantes. 

§ 2º Se a autoridade administrativa interessada discordar 

das conclusões expostas no parecer, caber-lhe-á suscitar o 

reexame da matéria ao Conselho Superior da Procuradoria 

Geral do Estado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

publicação oficial. 

§ 3º Salvo exceções expressamente previstas em lei, o 

Procurador do Estado subscritor do parecer não estará 

sujeito à responsabilização em razão do conteúdo de sua 

manifestação técnico jurídica, excetuando-se ainda os 

casos de dolo, erro grosseiro ou comprovada má-fé por 

parte do parecerista. 

(...) 

 

 



 
 

 
 

40) Assinale a alternativa incorreta acerca das disposições da Lei Complementar n° 58, 

de 30 de dezembro de 2003, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 

do Estado da Paraíba: 

A) Nos concursos públicos, aos portadores de deficiência, serão reservadas vagas 

correspondentes a 5% (cinco por cento) do total oferecido. 

B) O servidor que retornar à atividade por interesse da Administração perceberá, em 

substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a 

exercer. 

C) Um dos requisitos para a reversão no interesse da Administração é que a 

aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação. 

D) A gratificação de representação é a parcela remuneratória mensal devida ao servidor 

ocupante de cargo de provimento em comissão, pelo desempenho das atribuições do 

cargo respectivo.  

E) A responsabilidade administrativa do servidor só será afastada, no caso de absolvição 

criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

Assunto: Agentes Públicos 

Categoria: Legislação Local 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

A) INCORRETA 

A alternativa A é o gabarito da questão, cujo enunciado pedia o item incorreto. 

A assertiva traz a redação originária do art. 11, §2º, da LC 58, vejamos: 

Art. 11, § 2º - Aos portadores de deficiência, serão 

reservadas vagas correspondentes a 5% (cinco por 

cento) do total oferecido. 



 
 

 
 

Art. 11 §2º Às pessoas com deficiência serão reservadas 

até 10 % (dez por cento) das vagas oferecidas no 

concurso público. (Redação dada pela LC 154/2019) 

 

Alteração recente, que pode ser explorada em prova. 

B) CORRETA 

Art. 23 - Reversão é o retorno à atividade de servidor 

aposentado: 

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar 

insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou 

II - no interesse da Administração, desde que cumulativamente: 

a) o servidor a tenha solicitado; 

b) a aposentadoria tenha sido voluntária; 

c) estável quando na atividade; 

d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à 

solicitação; 

e) haja cargo vago. 

§ 1º - A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo 

resultante de sua transformação. 

§ 2º - O tempo em que o servidor estiver em exercício será 

considerado para concessão da aposentadoria. 

§ 3º - No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o 

servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a 

ocorrência de vaga. 

§ 4º - O servidor que retornar à atividade por interesse da 

Administração perceberá, em substituição aos proventos da 

aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer. 

§ 5º - O servidor de que trata o inciso II somente terá os 

proventos calculados com base nas regras atuais, se 

permanecer, pelo menos, cinco anos no cargo. 



 
 

 
 

§ 6º - O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 

Art. 24 - O aposentado que já tiver atingido o limite de idade 

para aposentadoria compulsória não tem direito à reversão. 

 

C) CORRETA 

Alternativa que também traz dispositivo incluído posteriormente à edição da LC 58: 

SUBSEÇÃO XV 

Da Gratificação de Representação 

Art. 78-A. A gratificação de representação é a parcela 

remuneratória mensal devida ao servidor ocupante de 

cargo de provimento em comissão, pelo desempenho 

das atribuições do cargo respectivo. (Incluído pela LC 

74/2007) 

 

D) CORRETA 

Os dispositivos que tratam sobre a responsabilidade do agente público são importantes 

e merecem análise: 

Art. 110 - O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições. 

Art. 111 - A responsabilidade civil decorre de ato 

omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte 

em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

§ 1º - Somente na falta de outros bens que assegurem 

a execução do débito por via judicial, a indenização de 

prejuízo dolosamente causado ao erário poderá ser 

liquidada na forma prevista no artigo 43. 



 
 

 
 

§ 2º - A Fazenda Pública promoverá ação regressiva 

quando for condenada em virtude de dano causado 

por servidor a terceiro. 

§ 3º - A obrigação de reparar o dano estende-se aos 

sucessores, até o limite do valor da herança recebida. 

Art. 112 - A responsabilidade penal resulta de crimes e 

contravenções praticados pelo servidor nessa 

qualidade. 

Art. 113 - A responsabilidade civil-administrativa 

resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 

desempenho do cargo ou função. 

Art. 114 - As sanções civis, penais e administrativas são 

independentes entre si e poderão cumular-se. 

Art. 115 - A responsabilidade administrativa do 

servidor só será afastada, no caso de absolvição 

criminal que negue a existência do fato ou sua 

autoria. 

 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

41) Sobre o Fato Gerador, marque a alternativa incorreta, de acordo com o Código 

Tributário Nacional:  

A) A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos 

efetivamente ocorridos.  



 
 

 
 

B) Tratando-se de situação jurídica, o fato gerador considera-se ocorrido e existentes os 

seus efeitos desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. 

C) Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados desde o 

momento da prática do ato ou da celebração do negócio, salvo quando se tratar de 

condição suspensiva. 

D) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação 

aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

E) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 

suficiente à sua ocorrência. 

 

Assunto: Direito Tributário. Obrigação tributária. Fato Gerador 

Categoria: Lei seca 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

A alternativa está correta, pois reflete a literalidade do dispositivo legal:  

 

CTN 

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada 

abstraindo-se: 

[...] 



 
 

 
 

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

 

B) ERRADA 

De acordo com o CTN, em se tratando de situação jurídica, o fato gerador considera-se 

ocorrido desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de 

direito aplicável. Vejamos: 

CTN 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 

ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o 

se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que 

produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que 

esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 

aplicável. 

 

Assim, a alternativa está incorreta, pois, conforme se percebe, tentou confundir com a 

hipótese de situação de fato. 

  

C) CORRETA 

De acordo com o CTN, em se tratando de condição suspensiva, os atos ou negócios 

jurídicos condicionais serão reputados perfeitos e acabados quando do implemento da 

condição. Vejamos: 

CTN 

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo 

disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos 

condicionais reputam-se perfeitos e acabados: 



 
 

 
 

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu 

implemento; 

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática 

do ato ou da celebração do negócio. 

 

Assim, a alternativa está correta.  

 

D) CORRETA 

A alternativa está correta, pois reflete a literalidade do dispositivo legal:  

CTN 

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 

situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática 

ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

E) CORRETA 

A alternativa está correta, pois reflete a literalidade do dispositivo legal:  

 

CTN 

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

42) A empresa ABC LTDA pretende gozar do benefício da denúncia espontânea e, para 

tanto, confessa o tributo devido, pugnando por sua compensação com um crédito que 

já dispunha. A autoridade fazendária, por sua vez, não reconheceu o ato como 



 
 

 
 

denuncia espontânea, aplicando as sanções respectivas. Considerando as normas 

relativas ao instituto, marque a alternativa incorreta, de acordo com o entendimento 

do STJ: 

A) A compensação tributária se equipara ao pagamento para fins de reconhecimento da 

denúncia espontânea.  

B) O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento 

por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo 

C) A denúncia espontânea exige que a confissão realizada pelo contribuinte seja 

acompanhada do imediato pagamento não apenas do tributo, mas, também, dos juros 

e correção monetária.  

D) A caracterização da denúncia espontânea exclui a multa punitiva.  

E) Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 

procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

 

Assunto: Direito Tributário. Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

A) ERRADA 

De acordo com o STJ, a compensação não se equipara ao pagamento e, portanto, não 

permite a caracterização da denúncia espontânea.  Vejamos: 

“A jurisprudência deste Tribunal Superior há muito se firmou no sentido de que, para a 

caracterização da denúncia espontânea - instituto que, se existente, afasta a multa 

punitiva -, se exige que a confissão realizada pelo contribuinte seja acompanhada do 

imediato pagamento do tributo, acrescido de juros e correção monetária. 



 
 

 
 

Como a compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que 

o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento 

de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se 

observa a hipótese do art. 138 do CTN”. 

(REsp 1569050/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2017, DJe 13/12/2017) 

 

Alternativa incorreta.  

 

B) CORRETA 

A alternativa está correta, pois corresponde à literalidade do entendimento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmulas STJ 

O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos 

sujeitos a lançamento por homologação regularmente 

declarados, mas pagos a destempo. (Súmula 360, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008) 

 

C) CORRETA 

De acordo com o STJ, a denúncia espontânea exige que a confissão realizada pelo 

contribuinte seja acompanhada do imediato pagamento do tributo, acrescido de juros 

e correção monetária. 

Alternativa correta.  

 

D) CORRETA 

De acordo com o STJ, a denúncia espontânea, de fato, exclui a multa punitiva.  

Alternativa correta.  



 
 

 
 

E) CORRETA 

A alternativa está correta, pois corresponde à literalidade do dispositivo legal: 

CTN 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia 

espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do 

pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 

depósito da importância arbitrada pela autoridade 

administrativa, quando o montante do tributo dependa de 

apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 

apresentada após o início de qualquer procedimento 

administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 

infração. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

43) De acordo com o Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer, 

exceto: 

A) A majoração de tributos, ou sua redução, ressalvadas algumas exceções. 

B) As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa 

ou redução de penalidades. 

C) A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvadas algumas 

exceções. 

D) A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, 

ou para outras infrações nela definidas.  

E) A definição do fato gerador da obrigação tributária principal e acessória. 



 
 

 
 

Assunto: Direito Tributário. Normas Gerais. Legislação Tributária. Leis 

Categoria: Lei seca 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

A) CORRETA 

A alternativa está correta, pois, conforme previsto no CTN, somente a lei pode 

estabelecer a majoração de tributos, ou sua redução: 

 

CTN 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

[...] 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o 

disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

 

B) CORRETA 

A alternativa está correta, pois, conforme previsto no CTN, somente a lei pode 

estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou 

de dispensa ou redução de penalidades: 

 

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. 

 



 
 

 
 

C) CORRETA 

A alternativa está correta, pois, conforme previsto no CTN, somente a lei pode 

estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo: 

 

CTN 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

[...] 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 

ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

 

D) CORRETA 

A alternativa está correta, pois, conforme previsto no CTN, somente a lei pode 

estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus 

dispositivos, ou para outras infrações nela definidas: 

 

CTN 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

[...] 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões 

contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela 

definidas; 

 

E) ERRADA 

De fato, o CTN estabelece a necessidade de lei para a definição do fato gerador da 

obrigação principal:  



 
 

 
 

CTN 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

[...] 

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 

ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu 

sujeito passivo; 

 

No entanto, o mesmo não ocorre para a definição do fato gerador da obrigação 

acessória, razão pela, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, não se exige lei, em 

sentido estrito, na hipótese.  

Alternativa incorreta.  

 

GABARITO: LETRA E 

 

44) Em relação ao princípio da legalidade aplicável no Direito Tributário, assinale a 

alternativa correta.  

A) O aumento e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo estão 

sujeitos ao princípio da legalidade.  

B) É possível reduzir e restabelecer as alíquotas da CIDE-Combustíveis mediante decreto.  

C) Não é possível a utilização de lei delegada em matéria tributária.   

D) É incompatível com o princípio da legalidade a estipulação legal de teto do valor de 

taxa, com atribuição a ato normativo infralegal da competência para fixar o valor exato 

do tributo.  

E) A alteração do prazo de pagamento de tributo se submete ao princípio da legalidade. 

 

Assunto: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Princípios 

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 

 

B) CORRETA.  

 

Está certo, pois o art. 177, §4, I, “b”, da CF/88 permite que a alíquota da contribuição 

de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 

combustível (CIDE-Combustíveis), poderá ser reduzida e restabelecida por ato do Poder 

Executivo.  

 

CF/88, “Art. 177. (...) § 4º A lei que instituir contribuição 

de intervenção no domínio econômico relativa às 

atividades de importação ou comercialização de 

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados 

e álcool combustível deverá atender aos seguintes 

requisitos:             

I - a alíquota da contribuição poderá ser:          

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, 

não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b; (...)” 

(grifamos) 

 

ATENÇÃO: A alíquota da CIDE-Combustíveis pode ser reduzida e restabelecida, e não 

majorada, por ato do Poder Executivo.  

 

A) ERRADA.  

 

Está errada, pois a atualização do valor monetário da base de cálculo não está sujeita 

ao princípio da legalidade70, conforme entendimento do STF (RE 172.394/SP) e 

expressamente ressalvado no §2º do art. 97 do CTN: 

 

 
70 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário / Ricardo Alexandre – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador – 
Ed. JusPodivm 2021, p. 141. 



 
 

 
 

CTN, “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...)  

 II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado 

o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...) 

 § 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do 

disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor 

monetário da respectiva base de cálculo. (...)” 

(grifamos) 

 

ATENÇÃO: Não confundir atualização do valor monetário da base de cálculo, que não 

está abrangido pelo princípio da legalidade, com o aumento dessa mesma base de 

cálculo, este reservado à lei.  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois, em que pese a inutilidade prática, “nada impede a utilização de lei 

delegada em matéria tributária”71.  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois o STF72 decidiu ser “compatível com o princípio da legalidade a 

estipulação, por lei, de teto do valor da taxa, com a atribuição a ato normativo infralegal 

da competência para fixar o valor exato do tributo”73. 

 

E) ERRADA.  

Está errada, pois a fixação74 ou a alteração75 do prazo para recolhimento de tributo é 

uma das exceções ao princípio da legalidade, ou seja, não se submetem ao princípio da 

legalidade.  

 
71 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 143. 
72 STF. Plenário. RE 838284/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/10/2016 (repercussão geral) (Info 842 
e 844) 
73 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 145. 
74 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 141. 
75 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Norma que altera o prazo de pagamento do tributo. Buscador Dizer 
o Direito, Manaus. Disponível em: 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA B 

 

45) Em relação à responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta.  

A) Ao lado da substituição tributária regressiva e da substituição tributária progressiva, 

é possível identificar também a substituição concomitante.  

B) A legislação tributária pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 

supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.  

C) Na responsabilidade por substituição, no momento do surgimento da obrigação, 

determinada pessoa figura como sujeito passivo, contudo, em um momento posterior, 

um evento definido em lei causa a modificação da pessoa que ocupa o polo passivo da 

obrigação.  

D) É constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de 

substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores 

superiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS.  

E) O espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data 

da partilha, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado.  

 

Assunto: Responsabilidade tributária  

Categoria: Doutrina, Jurisprudência e Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com as lições do Professor Ricardo Alexandre que, na 

última edição do seu livro (2021) incluiu, ao lado das já conhecidas substituição 

 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8ccfb1140664a5fa63177fb6e0735
2f0>. Acesso em: 12/03/2021. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8ccfb1140664a5fa63177fb6e07352f0
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8ccfb1140664a5fa63177fb6e07352f0


 
 

 
 

regressiva (“para trás”, antecedente) e substituição progressiva (“para frente”, 

subsequente), a menção à substituição concomitante76.  

 

Sobre a substituição concomitante, vale a citação das lições do referido autor: 

 

Na substituição concomitante, a obrigação de efetuar o 

pagamento do tributo surge concomitantemente à operação ou 

prestação a que o tributo se refere. O delineamento da 

responsabilidade se verifica assim que ocorre o fato gerador, não 

havendo de se falar em antecipação ou diferimento do tributo.  

 

B) ERRADA.  

 

Está errada, pois é a lei que pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, e não a “legislação tributária”, conforme dispõe o 

art. 128, do CTN.  

 

CTN, “Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, 

a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação.” (grifamos) 

 

Vale lembrar que a expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e 

as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, 

no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, nos termos 

do art. 96, CTN.  

 

 
76 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 404 e 415.  



 
 

 
 

CTN, “Art. 96. A expressão "legislação tributária" 

compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, 

sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.” 

 

Ou seja, a expressão “legislação tributária” não abrange apenas as leis em sentido 

estrito, abrangendo também atos infralegais como os decretos.  

 

Portanto, como o art. 128 do CTN refere-se à “lei”, e não à “legislação tributária”, é 

possível concluir que é necessário lei em sentido formal para dispor sobre 

responsabilidade tributária.  

 

C) ERRADA.  

 

Está errada, pois a descrição da alternativa refere-se a responsabilidade por 

transferência, e não a responsabilidade por substituição.  

 

Na responsabilidade por substituição, “a sujeição passiva do responsável surge 

contemporaneamente à ocorrência do fato gerador”77.  

 

Por sua vez, é na responsabilidade por transferência é que, “no momento do 

surgimento da obrigação, determinada pessoa figura como sujeito passivo, contudo, 

num momento posterior, um evento definido em lei causa a modificação da pessoa que 

ocupa o polo passivo da obrigação”78.  

 

D) ERRADA.  

 

Está errada, pois a base de cálculo efetiva da operação precisa ser inferior a presumida 

(e não superior) para que seja devida a restituição da diferença do ICMS pago mais.  

 
77 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 401. 
78 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 402. 



 
 

 
 

 

De acordo com o STF79, “é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a 

maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final 

resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS”. 

 

Na verdade, nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva for superior à presumida, 

será necessária a suplementação do tributo pago80.  

 

E) ERRADA.  

 

Está errada, pois tal responsabilidade é do sucessor a qualquer título, e não do espólio, 

conforme dispõe o art. 131, I e II, do CTN.  

 

CTN, “Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, 

pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 

partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade 

ao montante do quinhão do legado ou da meação; 

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a 

data da abertura da sucessão.” (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA A 

 

46) Considerando o entendimento do STJ acerca do ICMS, assinale a alternativa 

correta.  

A) É possível a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do imposto 

de renda da pessoa jurídica - IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL.   

B) O ICMS compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.  

C) O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda 

de potência efetivamente utilizada. 

 
79 STF. Tribunal Pleno. ADI 2675. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. j. 19/10/2016. p. 30/06/2017. 
80 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 415. 



 
 

 
 

D) Incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao 

exterior.  

E) O valor pago pelo consumidor final a título de seguro de garantia estendida integra 

a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda de 

mercadoria.  

 

Assunto: Impostos em espécie. ICMS 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA. 

  

Está certa, pois está de acordo com o entendimento tanto do STJ quanto do STF.  

 

De acordo a súmula nº 391 do STJ e Tese nº 5 da Edição nº 121 da Jurisprudência em 

Teses do STJ, “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente 

à demanda de potência efetivamente utilizada”. 

 

No mesmo sentido, o STF possui a seguinte tese de repercussão geral81: “A demanda de 

potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente 

integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em 

que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.  

  

A) ERRADA. 

  

Está errada, pois “Não é possível a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de 

cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ e da contribuição social sobre o 

lucro líquido – CSLL”, conforme Tese nº 1 da Edição nº 121 da Jurisprudência em Teses 

do STJ.  

 
81 STF. Plenário. RE 593824, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 – Repercussão Geral – Tema 
176. 



 
 

 
 

B) ERRADA. 

  

Está errada, pois “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da 

COFINS”, conforme tese nº 3 da Edição nº 121 da Jurisprudência em Teses do STJ. 

 

No mesmo sentido, o STF entende que “O ICMS não compõe a base de cálculo para 

incidência do PIS e da COFINS”82.  

 

D) ERRADA. 

  

Está errada, pois “Não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de 

mercadorias destinadas ao exterior”, conforme tese nº 8 da Edição nº 121 da 

Jurisprudência em Teses do STJ. 

 

Vale destacar que o entendimento do STJ está de acordo com o disposto no art. 155, 

§2º, X, “a” e XII, “e”, da CF/88.  

 

CF/88, “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito 

Federal instituir impostos sobre: (...)    

II - operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

(...)           

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao 

seguinte: (...)           

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem mercadorias para o 

exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários 

no exterior, assegurada a manutenção e o 

 
82 STF. Tribunal Pleno. RE 574706. Rel. Min. Carmen Lúcia. j. 15/03/2017. 



 
 

 
 

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas 

operações e prestações anteriores; (...)           

XII - cabe à lei complementar: (...) 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações 

para o exterior, serviços e outros produtos além dos 

mencionados no inciso X, "a"; (...) 

 

E) ERRADA. 

  

Está errada, pois “O valor pago pelo consumidor final a título de seguro de garantia 

estendida não integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra 

e venda de mercadoria”, conforme tese nº 13 da Edição nº 121 da Jurisprudência em 

Teses do STJ. 

 

GABARITO:  LETRA C 

 

 

47) Em relação à extinção e à suspensão do crédito tributário, assinale a alternativa 

correta.  

A) Há reserva de Lei Complementar Federal para tratar de novas hipóteses de suspensão 

e extinção de créditos tributários.  

B) As causas de suspensão do crédito tributário operam apenas nos casos em que o 

lançamento já foi efetuado. 

C) É constitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro para admissibilidade de 

recurso administrativo que pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário. 

D) Em direito tributário, a multa é sempre cumulativa, jamais substituindo o pagamento 

do respectivo tributo. 

E) É dispensado o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação 

principal cujo crédito esteja suspenso. 

 

Assunto: Crédito tributário 

Categoria: Jurisprudência, Doutrina e Legislação  

Nível: Médio 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA. 

 

Está certa, pois está de acordo com as lições do Professor Ricardo Alexandre acerca do 

art. 157, do CTN, no sentido de que “por conta da regra, em direito tributário, a multa é 

sempre cumulativa, jamais substituindo o pagamento do respectivo tributo”83.  

 

CTN, “Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o 

pagamento integral do crédito tributário.” 

 

Dessa forma, se for comprovada, por exemplo, a sonegação de tributos por determinado 

contribuinte e a autoridade fiscal lançou tributo e multa contra este, ambos deverão ser 

pagos, ainda que o valor da multa seja superior ao tributo84.  

 

A) ERRADA. 

 

Está errada, pois o STF decidiu que “Não há reserva de Lei Complementar Federal para 

tratar de novas hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários”85. 

 

B) ERRADA. 

 

Está errada, pois “as causas de suspensão do crédito tributário não operam apenas nos 

casos em que o lançamento já foi efetuado”86.  

 

Sobre a possibilidade das causas de suspensão de crédito tributário operar em casos em 

que o lançamento ainda não foi realizado, vale citar as seguintes lições do Professor 

Ricardo Alexandre: 

 
83 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 535. 
84 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 535. 
85 STF. Tribunal Pleno. ADI 2.405/RS. Rel. Min. Alexandre de Moraes. j. 20/09/2019. 
86 ALEXANDRE, Ricardo. op. cit. p. 503. 



 
 

 
 

É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em 

mandado de segurança mesmo antes da constituição do 

crédito. Nesse caso, a jurisprudência tem afirmado que o juiz 

não pode impedir que a autoridade realize o lançamento, pois o 

que a liminar suspende é a exigibilidade do crédito e não a 

possibilidade de constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser 

constituído, mas sem estipulação de prazo para pagamento e 

sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final do 

documento que instrumentaliza o lançamento, a expressão 

“suspenso por medida judicial”.  

 

C) ERRADA. 

 

Está errada, pois o STF possui entendimento pacífico no sentido de que 

“É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens 

para admissibilidade de recurso administrativo”, conforme Súmula Vinculante nº 21. 

 

No mesmo sentido, a Súmula nº 373 do STJ: “É ilegítima a exigência de depósito prévio 

para admissibilidade de recurso administrativo”.  

Por fim, vale lembrar que os recursos representam uma das hipóteses de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.  

 

CTN, “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: (...) 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; (...) 

 

E) ERRADA. 

 

Está errada, pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias, nos termos do art. 151, parágrafo único, do 

CTN.  



 
 

 
 

 

CTN, “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: (...) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o 

cumprimento das obrigações assessórios dependentes 

da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou 

dela consequentes.” 

 

GABARITO: LETRA D 

 

48) A empresa ABC possui inúmeras filiais em todo o Estado de Minas Gerais. Após 

uma análise de seu setor jurídico, a referida empresa conclui que a sua matriz e 

diversas de suas filiais estão recolhendo tributos a maior. Considerando o caso 

proposto, marque a alternativa correta, de acordo com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça:  

A) O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio não confere a elas qualquer autonomia 

frente sua matriz.  

B) A matriz poderá ajuizar, em nome próprio, uma única ação de indébito tributário em 

favor de todas as suas filiais, as quais receberão, posteriormente, os valores 

provenientes dos pagamentos indevidos proporcionalmente a ser apurado em 

liquidação.  

C) A matriz pode discutir a relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou 

compensação relativamente a indébitos de suas filiais e, inclusive, receber a totalidade 

dos pagamentos indevidos. 

D) A matriz e cada filial devem, individualmente, propor a respectiva ação de indébito 

tributário. 

E) Nenhuma das anteriores.  

 

 



 
 

 
 

Assunto: Direito Tributário. Crédito Tributário. Pagamento. Repetição do indébito 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

 

Como se sabe, as filiais, de fato, possuem um CNPJ próprio, o que as confere, conforme 

entendimento do STJ, “autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios”.  

Vejamos: 

“[...] O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia 

administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia 

jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. 

[...]” (AREsp 1.273.046-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, 

julgado em 08/06/2021, INFO 700). 

Assim, a alternativa está incorreta, ante a afirmação peremptória.  

B) INCORRETA 

C) CORRETA 

D) INCORRETA 

O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 1.273.046, julgado em 08/06/2021 (INFO 700) 

– ementa ainda não publicada87 – entendeu que a matriz pode discutir relação jurídico-

tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. 

De acordo com a Corte Superior, a sucursal, a filial e a agência não têm um registro 

próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, 

 
87 AREsp 1.273.046-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 

08/06/2021. 



 
 

 
 

sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a 

correspondente responsabilidade. 

Isso, pois, as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, 

desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir 

domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ. 

Dessa forma, os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de 

tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir 

relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a 

indébitos de suas filiais. 

Alternativas B e D incorretas e alternativa C correta.  

A ‘E’ está incorreta.  

GABARITO: LETRA C 

 

49) Sobre a Moratória, considere as seguintes afirmações:  

I – Revogada a moratória, o crédito será sempre cobrado acrescido de juros de mora e 

com a imposição da penalidade cabível.  

II – Salvo disposição de lei em contrário, a moratória não aproveita aos casos de dolo, 

fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. 

III – A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua 

aplicabilidade à determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.  

IV – A concessão da moratória em caráter geral não gera direito adquirido e será 

revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de 

satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a 

concessão do favor. 

V – A lei poderá estabelecer que a moratória abranja outros créditos além de apenas 

aqueles definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder.  



 
 

 
 

Marque a alternativa que indique apenas as afirmações que estão corretas, de acordo 

com o Código Tributário Nacional: 

A) I, IV e V. 

B) I, II e III. 

C) II, III e V. 

D) I, II e IV.  

E) III e V.  

 

Assunto: Direito Tributário. Crédito Tributário. Causas suspensivas. Moratória 

Categoria: Lei seca 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS 

I) FALSA 

 

A afirmação é falsa, pois, de acordo com CTN, nem sempre haverá a imposição de 

sanção, senão, vejamos:  

CTN Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual 

não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que 

se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer 

as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos 

para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de 

juros de mora: 

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou 

simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele; 

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

 

II) FALSA 

 



 
 

 
 

A afirmação é falsa, pois o CTN não faz a ressalva destacada, senão, vejamos: 

 

CTN 

Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória 

somente abrange os créditos definitivamente constituídos à 

data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento 

já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente 

notificado ao sujeito passivo. 

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, 

fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em 

benefício daquele. 

 

III) VERDADEIRA 

A afirmação é verdade, pois corresponde ao disposto no art. 152, parágrafo único do 

CTN:  

 

CTN 

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: 

[...]  

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode 

circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada 

região do território da pessoa jurídica de direito público que a 

expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos 

passivos. 

 

IV) FALSA 



 
 

 
 

A afirmação não corresponde ao previsto legalmente, senão, vejamos:  

CTN 

 

Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não 

gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se 

apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as 

condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos 

para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de 

juros de mora: 

 

V) VERDADEIRA 

 

A afirmação é verdade, pois, de fato, o CTN permite o afirmado ao ressalvar a 

possibilidade de disposição legal diversa, senão, vejamos:  

 

CTN 

Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória 

somente abrange os créditos definitivamente constituídos à 

data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento 

já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente 

notificado ao sujeito passivo. 

 

Por tudo isso, temos que a alternativa E deveria ser marcada, pois é a única que indica 

apenas as afirmações verdadeiras.  

GABARITO: LETRA E 

 



 
 

 
 

50) Marque a alternativa que não reflete adequadamente o entendimento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça: 

A) A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil se 

aplica às hipóteses de compensação tributária. 

B) O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à 

compensação tributária. 

C) O contribuinte pode optar por receber por compensação o indébito tributário 

certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 

D) Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de 

expedição de certidão positiva com efeito de negativa. 

E) A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a 

constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do 

prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado 

o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

prescricional para a cobrança judicial. 

 

Assunto: Direito Tributário. Súmulas diversas STJ 

Categoria: Súmulas STJ 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

Ao contrário do afirmado, de acordo com o STJ, o aludido dispositivo civil não se aplica 

no âmbito tributário: 

 

 

 



 
 

 
 

Súmulas STJ 

A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 

do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação 

tributária. (Súmula 464, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/08/2010, DJe 08/09/2010) 

 

Alternativa incorreta.  

 

B) CORRETA 

 

A alternativa está correta, pois corresponde à literalidade do entendimento sumulado: 

 

Súmulas STJ 

 

O mandado de segurança constitui ação adequada para a 

declaração do direito à compensação tributária. (Súmula 213, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998) 

 

C) CORRETA 

 

A alternativa está correta, pois, em que pese não tenha mencionado a possibilidade de 

recebimento também por precatório, a afirmação não contraria o entendimento 

sumulado: 

Súmulas STJ - O contribuinte pode optar por receber, por meio 

de precatório ou por compensação, o indébito tributário 

certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 



 
 

 
 

(Súmula 461, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 

08/09/2010) 

 

D) CORRETA 

A alternativa está correta, pois, de forma semelhante à anterior, em que pese não tenha 

reproduzido o enunciado sumular integralmente, a afirmação não o contraria: 

 

Súmulas STJ 

Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é 

legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa. (Súmula 446, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 28/04/2010, DJe 13/05/2010) 

 

E) CORRETA 

A alternativa está correta, pois corresponde à literalidade do entendimento sumulado: 

 

Súmulas STJ 

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da 

decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a 

instância administrativa com o decurso do prazo para a 

impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e 

esgotado o prazo concedido pela Administração para o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a 

cobrança judicial. (Súmula 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/12/2018, DJe 17/12/2018) 

 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA A 

 

51) Sobre a Responsabilidade dos Sucessores, marque a alternativa incorreta, de 

acordo com o Código Tributário Nacional:   

A) João adquire um determinado bem. Nessa hipótese, João será pessoalmente 

responsável pelo passivo tributário relativo ao bem adquirido.  

B) A pessoa jurídica de direito privado que resultar da incorporação é responsável pelos 

tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 

incorporadas. 

C) João adquire fundo de comércio de Jussara, pretendendo continuar a respectiva 

exploração. Nessa hipótese, caso Jussara inicie nova atividade dentro de seis meses, 

João responderá pelos tributos relativos ao fundo de forma subsidiária. 

D) João arremata um determinado imóvel em hasta pública. Nessa hipótese, os créditos 

tributários de IPTU do aludido bem serão sub-rogados sobre o respetivo preço de 

arrematação.  

E) João falece deixando sua esposa meeira e outros herdeiros. Nessa hipótese, os 

sucessores e a esposa meeira serão pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos 

por João até a data da abertura da sucessão. 

 

Assunto: Direito Tributário. Crédito Tributário. Responsabilidade 

Categoria: Lei seca 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS 

A) CORRETA 

 

A afirmação está em consonância com o disposto no art. 131, I do CTN: 

 



 
 

 
 

CTN 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens 

adquiridos ou remidos; 

 

Assim, a alternativa está correta.  

 

B) CORRETA 

 

A afirmação está em consonância com o disposto no art. 132 do CTN: 

 

CTN 

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de 

fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é 

responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas 

pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas 

ou incorporadas. 

 

Assim, a alternativa está correta.  

 

C) CORRETA 

 

O art. 133, II do CTN dispõe que o adquirente responde de forma subsidiária com o 

alienante, na hipótese deste iniciar dentro de seis meses nova atividade, senão, 

vejamos: 



 
 

 
 

 

CTN 

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que 

adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e 

continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão 

social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, 

relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à 

data do ato: 

[...] 

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 

exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da 

alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 

comércio, indústria ou profissão. 

 

Assim, a alternativa está correta, pois João irá, de fato, responder de forma subsidiária 

na hipótese. 

 

D) CORRETA 

 

A afirmação está em consonância com o disposto no art. 130, parágrafo único do CTN: 

 

CTN 

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato 

gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens 

imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 

serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, 



 
 

 
 

subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo 

quando conste do título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a 

sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

 

Assim, a alternativa está correta.  

 

E) INCORRETA 

 

A afirmação está incorreta, como já estudamos em questão anterior, pois, na hipótese 

narrada, a responsabilidade será do espólio.  

 

CTN 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

[...] 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos 

devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, 

limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do 

legado ou da meação; 

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 

abertura da sucessão. 

 

Assim, a alternativa está incorreta. 

 

GABARITO: LETRA E 

 



 
 

 
 

52) O fisco estadual notifica uma determinada empresa em novembro de 2010 acerca 

de fatos geradores de ICMS ocorridos em outubro de 2005. De acordo com a apuração 

da Fazenda Pública, a empresa realizou um dimensionamento incorreto do crédito 

tributário, ante um creditamento indevido a maior, bem como uma diferença de 

alíquotas. Considerando o caso proposto, marque a alternativa correta, de acordo com 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  

A) Quando 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.  

B) No caso de pagamento a menor do débito tributário, ante o creditamento indevido 

apurado pelo contribuinte e, posteriormente, glosado pelo Fisco, impõe-se a 

observância do art. 150, §4º do CTN.  

C) No caso narrado não se operou a decadência do crédito tributário.  

D) A imputação da prática, pelo contribuinte, de ato doloso, fraudulento ou simulado é 

irrelevante para a análise da decadência tributária. 

E) Nenhuma das anteriores.  

Assunto: Direito Tributário. Crédito tributário. Extinção. Decadência 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

 

A alternativa está incorreta, pois, ao contrário do afirmado, aplica-se o art. 173, I do CTN 

quando não houver a declaração do débito na hipótese de lançamento por 

homologação.  



 
 

 
 

Vejamos:  

 

Súmulas 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. 

(Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 

15/12/2015) 

 

Alternativa incorreta.  

B) CORRETA 

C) INCORRETA 

O enunciado da questão reproduz um caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça 

no AREsp 1.471.958, julgado em 18/05/2021 (INFO 698).  

De acordo com a Corte Superior, na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em 

decorrência de dimensionamento incorreto do crédito tributário (creditamento a maior 

e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4º, e não o art. 173, I, ambos 

do CTN. 

Isso, pois, em que pese tenha havido a dedução do tributo a pagar em decorrência de 

um creditamento indevido, o contribuinte, ainda sim, realizou a antecipação do 

pagamento – ainda que a menor.  

Nesse caso, antecipado o pagamento, o prazo decadencial deve observar o disposto no 

art. 150, §4º do CTN, segundo o qual o termo inicial se dá com a ocorrência do fato 

gerador. 

 



 
 

 
 

Por outro lado, ressalva a Corte, se esse crédito apurado abarcasse todo o débito 

tributário a ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia diante de uma 

situação excludente da aplicação do art. 150, § 4º, do CTN. 

 

Vejamos: 

Na origem, trata-se Embargos à Execução Fiscal, objetivando, no 

que remanesce no presente Recurso Especial, o reconhecimento 

da decadência do crédito tributário, no período anterior a 

novembro de 2005, quanto aos fatos geradores de janeiro a 

outubro de 2005, considerando a notificação fiscal ocorrida em 

novembro de 2010. O Juízo singular julgou improcedentes os 

pedidos, consignando, em relação à decadência, que, em se 

tratando de "imposto não pago", aplicar-se-ia o disposto no art. 

173 do CTN, de modo que "o termo inicial da contagem dos cinco 

anos iniciou-se em 01.01.2006", sendo a notificação fiscal de 

05/11/2010. O Tribunal a quo, mantendo a sentença, negou 

provimento à Apelação. 

O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a 

lançamento por homologação - como é o caso, em regra, do 

ICMS -, depende da circunstância de ter o contribuinte 

antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos 

termos da Súmula 555 do 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" (PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 

15/12/2015). Ou seja, não antecipado o pagamento, o prazo 

decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por 



 
 

 
 

outro lado, antecipado o pagamento do tributo, o prazo 

decadencial observa o art. 150, § 4º, do CTN, ou seja, desde a 

ocorrência do fato gerador inicia-se o prazo decadencial para o 

lançamento suplementar, sob pena de homologação tácita do 

lançamento. [...] 

Na espécie, o Tribunal de origem, acolhendo, na íntegra, os 

fundamentos da sentença, ao consignar que "a hipótese dos 

autos versa sobre imposto não informado, isto é, imposto não 

pago", assentou que o prazo decadencial observaria o disposto 

no art. 173, I, do CTN. Não obstante, em seguida, a Corte a quo 

asseverou que houve "diferença apurada pelo Fisco no 

procedimento fiscal que culminou com o Auto de Lançamento 

número 18732690", concluindo que "a CDA em execução fiscal 

refere-se a imposto não informado, porque objetiva o 

pagamento da diferença entre o que foi então declarado e pago 

e o que não foi nem declarado e nem pago". Como se nota, o 

"imposto não pago" a que se refere o acórdão recorrido é, na 

verdade, a diferença a menor entre o que foi pago pelo 

contribuinte e o que foi apurado, posteriormente, no 

lançamento complementar, pelo Fisco, em decorrência do 

creditamento integral, realizado pelo contribuinte, e do 

diferencial de alíquotas. 

Em casos tais, o prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4º, do 

CTN, tendo início na data da ocorrência do fato gerador. "Com 

efeito, a jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a 

questão jurídica apresentada a partir da existência, ou não, de 

pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa 

finalidade, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação, 

despiciendo se mostra indagar a razão pela qual o contribuinte 

não realizou o pagamento integral do tributo. A dedução aqui 

considerada (creditamento indevido) nada mais é do que um 



 
 

 
 

crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da escrituração do 

tributo apurado em determinado período (princípio da não 

cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela 

Administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito 

tributário a ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim, 

estar-se-ia, como visto, diante de uma situação excludente da 

aplicação do art. 150, § 4º, do CTN" [...] 

No caso, não há, nos autos, qualquer imputação de prática, pela 

contribuinte, de ato doloso, fraudulento ou simulado, que 

poderia afastar a regra de decadência do art. 150, §*4º, do CTN. 

Ocorridos os fatos geradores de janeiro a outubro de 2005, 

tendo sido a contribuinte intimada da notificação fiscal em 

05/11/2010, incide a decadência. [...] 

Agravo conhecido, para conhecer, em parte, do Recurso 

Especial, e, nessa extensão, dar-lhe provimento, para 

reconhecer a decadência do crédito tributário, relativamente às 

competências anteriores a novembro de 2005, referentes aos 

fatos geradores de janeiro a outubro de 2005. Prejudicadas as 

demais questões veiculadas no Recurso Especial, em razão do 

acordo firmado entre as partes, na correspondente Execução 

Fiscal. 

(AREsp 1471958/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) 

 

Assim, por todo o exposto, temos que a alternativa B está correta e a C incorreta.  

 

D) INCORRETA 

 



 
 

 
 

A alternativa está incorreta, pois contraria a previsão legal, bem como o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:   

 

CTN 

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. 

[...] 

§ 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. 

 

Nesse mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: 

Tese: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário 

(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento 

antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem 

a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração 

prévia do débito". (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 12/08/2009, DJe 18/09/2009) 

Alternativa incorreta.  

 



 
 

 
 

E) INCORRETA 

Havendo resposta correta, a alternativa E está incorreta.  

GABARITO: LETRA B 

 

53) Considere a seguinte circunstância: O Município X adquiriu um veículo automotor 

terrestre através de alienação fiduciária em garantia perante o Banco Alfa. O Estado 

Y, por sua vez, entidade que abrange o Município X, exigiu do aludido ente político a 

exação a título de IPVA. Nesse contexto é correto afirmar que 

A) Tendo em vista que a propriedade resolúvel neste tipo de contrato ficará a cargo do 

Banco Alfa, e o Município X é apenas o possuidor direto do bem, a incidência tributária 

será de responsabilidade da instituição financeira. 

B) Incidirá o IPVA, mas norma isentiva poderá dispensar o seu pagamento. 

C) Por expressa previsão legal do Código Civil, o Fisco Estadual ficará impossibilitado de 

efetuar a cobrança. 

D) Como o conceito de propriedade deve ser interpretado de forma ampla, a abranger 

a posse, aplica-se a imunidade tributária recíproca no caso em tela, não incidindo o IPVA 

na situação narrada, pois é o ente público que ficará na posse direta do bem. 

E) O Município X, considerando que o encargo financeiro tributário foi repassado a ele, 

ficará obrigado ao pagamento do tributo, tendo em vista que, no futuro, o respectivo 

ente se tornará o proprietário pleno do bem. 

 

Assunto: Impostos em Espécie e Imunidade Tributária 

Categoria: Jurisprudência e Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA. 

 



 
 

 
 

Nas lições de André Santa Cruz88: 

 

“A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de 

um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.”  

 

Sendo assim, no caso em tela, o Banco Alfa ficará com a propriedade resolúvel do bem 

(uma vez cumprida a obrigação, a propriedade do banco se resolve e passará a ser 

integralmente do adquirente) e o Município X será o possuidor direto (Futuramente, 

caso quite o débito, o ente se tornará proprietário pleno do bem). 

 

Em outro sentido, e nos termos do art. 150, VI, a, da CF/88, é vedado ao ente político 

cobrar impostos uns dos outros. É o conceito da denominada imunidade tributária 

recíproca. 

 

Constituição Federal 

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: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;  

 

Por sua vez, a hipótese de incidência do IPVA se encontra prevista no art. 155, III, da 

CF/88: 

 

 
88 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. DIREITO EMPRESARIAL ESQUEMATIZADO. São Paulo: Método, 2012, 

p. 565 



 
 

 
 

Constituição Federal 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre:  

III - propriedade de veículos automotores. 

 

Apesar do termo “propriedade”, entende-se que o IPVA incide também em que possui 

a posse com animus domini. Logo, em regra, há incidência de IPVA mesmo nos casos de 

alienação fiduciária em garantia. 

 

Todavia, no tocante ao contrato de alienação fiduciária ser firmado com um ente político 

como adquirente, como a posse é separada dos demais poderes inerentes à 

propriedade, o critério para se aplicar a regra da imunidade deve ser a titularidade da 

posse direta.  

 

Diante disso, o STF, em sede de repercussão geral, e tendo em vista que a posse direta 

do veículo é dada ao Município X, decidiu que não incide IPVA sobre veículo 

automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito 

público (STF. Plenário. RE 727851, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/06/2020 

(Repercussão Geral – Tema 685)). 

 

Portanto, a assertiva é a única que se encontra correta. 

 

A) INCORRETA.  

 

Nos dizeres do Ilustre Hugo de Brito Machado89: 

 

“Há quem afirme que, tratando-se de veículo adquirido com 

alienação fiduciária em garantia, contribuinte do IPVA é a 

instituição financeira credora, até que ocorra a quitação. Assim, o 

 
89 CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO. 35ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pág. 397.  



 
 

 
 

imposto somente seria devido por quem adquire o veículo 

automotor com alienação fiduciária em garantia depois da 

quitação. 

Não obstante respeitável, esse ponto de vista não nos parece 

correto. O fato gerador do IPVA, na verdade, é a propriedade do 

veículo; mas como tal se há de entender o direito de usar e gozar 

desse bem, ainda que limitado esteja o direito de dispor do mesmo, 

em razão da denominada alienação fiduciária em garantia.” 

 

Além disso, como visto acima, o critério que deve ser levado em consideração, para fins 

de imunidade tributária recíproca, conforme entendimento do STF, é o de quem ficará 

com a posse direta do bem. Portanto, como não incidirá o IPVA nesse caso, o enunciado 

está errado. 

 

B) INCORRETA.  

 

Como visto, não há incidência do IPVA na questão em tela, razão pela qual o enunciado 

já se encontra incorreto. 

 

C) INCORRETA.  

 

O Código Civil não prevê nenhuma norma no sentido de proibir a incidência do IPVA na 

situação narrada. Além disso, ainda que tratasse, seria de duvidosa 

inconstitucionalidade, tendo em vista a exigência de lei específica para tratar de isenção, 

nos termos do art. 150, §6º, da CF/88 (Ressalvado o ICMS, que dependerá de Convênios 

celebrados pela CONFAZ): 

 

Constituição Federal 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 



 
 

 
 

Distrito Federal e aos Municípios:  

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de 

cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 

remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, 

só poderá ser concedido mediante lei específica, 

federal, estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo 

do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.  

 

 

E) CORRETA.  

 

Como visto, o STF adota como critério à aplicação da imunidade recíproca em alienação 

fiduciária, a verificação da posse direta do veículo. Desse modo, como a norma imune 

se estenderá às alienações fiduciárias que o adquirente for pessoa jurídica de direito 

público, não haverá incidência do IPVA no caso em apreço. 

 

Nesse sentido, e nos dizeres do Min. Marco Aurélio quando do julgamento do RE 

727851: 

 

“Considerando ser a alienação fiduciária o negócio jurídico por 

meio do qual o devedor fiduciante, em garantia de direito 

creditório, transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel de 

bem móvel ou imóvel, mantendo-se na posse direta, é de assentar 

a aplicação da regra de imunidade versada no artigo 150, inciso VI, 

alínea “a”, da Constituição Federal quando o devedor fiduciante for 

pessoa jurídica de direito público”. 

 

GABARITO: LETRA D 

 



 
 

 
 

54) Nos termos da Lei Estadual 6.379/96 - que regulamenta o ICMS – e suas alterações, 

o imposto incide sobre as operações a seguir, exceto: 

A) operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

B) prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, 

de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

C) prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a 

geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

D) a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, 

ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; 

E) operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos 

primários e produtos industrializados e semielaborados, ou serviços. 

 

Assunto: ICMS 

Categoria: Legislação Local 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS 

 

Nos temos do art. 155, II, da CF, “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior”. 

 

As hipóteses de incidência foram regulamentadas pelo Estado da Paraíba nos seguintes 

termos: 

 

 



 
 

 
 

Art. 3º O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer 

via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a 

geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

IV - fornecimento de mercadorias com prestações de serviços não compreendidos na 

competência tributária dos Municípios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestações de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços de competência dos Municípios, quando a Lei Complementar aplicável 

expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. 

 

§ 1º O imposto incide também: 

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física 

ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a 

sua finalidade; 

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha inicia-do no 

exterior; 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário de petróleo, inclu-sive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados, e de energia elétrica, 

quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de opera-

ções interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 

adquirente; 

IV - sobre a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de merca-doria ou bem 

oriundos de outra unidade da Federação, destinados a uso, consumo ou ativo 

imobilizado; Nova redação dada ao inciso IV do § 1º do art. 3º pela alínea "a" do inciso I do 

art. 4º da Lei nº 11.031/17 (DOE de 13.12.17 - Republicado no DOE de 14.12.17). 

 



 
 

 
 

V - sobre a utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em 

outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente. 

VI – sobre a entrada de mercadorias ou bens, quando destinados à comercialização, 

no momento do ingresso no território do Estado, nos termos do regulamento; 

Acrescentado o inciso VI ao § 1º do art. 3º pelo art. 2º da Lei nº 7.488/03 (DOE de 02.12.03). 

VII - sobre as operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens 

e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado, e 

corresponde à diferença entre a alíquota interna deste Estado e a alíquota 

interestadual, inclusive quando realizadas diretamente no estabelecimento 

comercial, exceto quando do autoconsumo; Acrescido o inciso VII ao “caput” do § 1º do 

art. 3º pela alínea “a” do inciso II do art. 11 da Lei nº 10.507/15 – DOE DE 19.09.15. 

VIII - sobre a transferência de propriedade do veículo automotor para pessoa física ou 

outra pessoa jurídica, por desincorporação do ativo imobilizado de estabelecimentos 

da empresa, inclusive dos localizados em outras unidades da Federação. Acrescentado 

o inciso VIII ao § 1º do art. 3º pela alínea "a" do inciso II do art. 4º da Lei nº 11.031/17 

(DOE de 13.12.17 - Republicado no DOE de 14.12.17). 

 

 

A única alternativa incorreta é a letra E que traz, em verdade, uma hipótese de não 

incidência: 

CF/88, Art. 155, §2º, X - não incidirá: a) sobre operações 

que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre 

serviços prestados a destinatários no exterior, 

assegurada a manutenção e o aproveitamento do 

montante do imposto cobrado nas operações e 

prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

Lei Estadual: Art. 4º O imposto não incide sobre: II - 

operações e prestações que destinem ao exterior 



 
 

 
 

mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 

industrializados e semielaborados, ou serviços; 

 

GABARITO: LETRA E 

 

55) Considerando as disposições da Lei Estadual 11.007/2017 e suas alterações, no que 

diz respeito aos responsáveis pelo pagamento do IPVA, é correto afirmar que: 

A) é responsável o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do 

imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; 

B) é responsável o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os 

dados necessários à alteração no Cadastro de Veículos no prazo de 60 (sessenta) dias, 

em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do 

conhecimento desta pela autoridade responsável; 

C) é responsável o sucessor, pelos débitos devidos pelo espólio 

D) tem responsabilidade o agente público responsável pela contratação de locação de 

veículo, para uso neste ou em outro Estado por pessoa jurídica de direito público, em 

relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob 

locação; 

E) é responsável a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente 

ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos 

fatos geradores ocorridos nos exercícios anteriores à locação. 

 

Assunto: IPVA 

Categoria: Legislação Local 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 



 
 

 
 

A única alternativa correta é a letra A. 

Vejamos as incorreções das demais: 

Art. 8º São responsáveis pelo pagamento do imposto e 

acréscimos legais: 

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o 

pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício 

ou exercícios anteriores; 

II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e 

não fornecer os dados necessários à alteração no 

Cadastro de Veículos no prazo de 30 (trinta) dias, em 

relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento 

da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade 

responsável; 

III - o leiloeiro, em relação ao veículo adquirido ou 

arrematado em leilão e entregue sem comprovação do 

pagamento do imposto e acréscimos legais pendentes 

sobre o mesmo; 

IV - o inventariante, pelos débitos devidos pelo espólio; 

V - o tutor ou o curador, pelos débitos de seu tutelado 

ou curatelado; 

VI - a pessoa jurídica que resultar da fusão, incorporação 

ou cisão de outra ou em outra pessoa jurídica; 

VII - o servidor que autorizar ou efetuar o registro, 

licenciamento ou a transferência de propriedade de 

veículo automotor neste Estado, sem a comprovação do 

pagamento ou do reconhecimento da não incidência ou 

da isenção; 

VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o 

sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em 

locação veículo para uso neste Estado, em relação aos 



 
 

 
 

fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o 

veículo estiver sob locação; 

IX - o agente público responsável pela contratação de 

locação de veículo, para uso neste Estado por pessoa 

jurídica de direito público, em relação aos fatos 

geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo 

estiver sob locação; 

X - o sócio, diretor, gerente, administrador ou 

responsável pela empresa locadora, em relação aos 

veículos locados ou colocados à disposição para locação 

neste Estado; 

XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título; 

XII - todo aquele que efetivamente concorrer para a 

sonegação do imposto. 

§ 1º No caso de veículo abrangido pela não incidência ou 

isenção, o agente público ou o leiloeiro deverá exigira 

respectiva comprovação. 

§ 2º A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, 

VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta 

benefício de ordem. 

§ 3º Para eximir-se da responsabilidade prevista nos 

incisos VIII e IX deste artigo, a pessoa jurídica ou o 

agente público deverá exigir comprovação de regular 

inscrição da empresa locadora no Cadastro de Veículos, 

bem como do pagamento do imposto devido a este 

Estado, relativamente aos veículos objetos da locação. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

 



 
 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

56) Zé das Couves, delegado da polícia civil do Estado de São Paulo, foi demitido em 

razão de decisão proferida no processo administrativo disciplinar nº 001/2021.  

Inconformado, Zé ajuizou ação ordinária alegando a ocorrência de nulidade no 

processo administrativo disciplinar, que não teria considerado perícia médica 

atestando sua condição de inimputável à época dos fatos que lhe foram imputados.  

O juiz concedeu a tutela provisória de urgência determinando, liminarmente, a sua 

volta ao cargo. Em face dessa decisão, o Estado de São Paulo apresentou pedido de 

suspensão de liminar dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, que negou o pleito. 

O Estado apresentou novo pedido de suspensão, dessa vez dirigido ao Superior 

Tribunal de Justiça, e o Ministro Presidente determinou a suspensão da execução da 

medida deferida pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de existência de grave 

lesão à ordem pública e econômica. Zé não interpôs recurso em face da decisão do 

Ministro Presidente do STJ, e ela transitou em julgado. Em seguida, Zé ajuíza ação 

rescisória contra a referida decisão. Conforme o STJ, é correto afirmar que:  

A) Tendo em vista que os ajustes promovidos pelo novo conjunto de princípios 

processuais constitucionais possibilitaram a utilização da ação rescisória em hipóteses 

que não houve exame do mérito do processo em si considerado, a rescisória deve ser 

conhecida.  

B) Considerando que o Ministro Presidente do STJ determinou a suspensão da execução 

da medida, é cabível a ação rescisória, uma vez que a questão apresentada é indiscutível.  

C) A ação rescisória deve ser conhecida, uma vez que o CPC/15 ampliou o seu objeto, 

tornando rescindível toda e qualquer decisão que, de algum modo, impeça nova 

propositura da demanda.  

D) A decisão do Ministro Presidente do STJ que determina a suspensão dos efeitos da 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mesmo quando transitada em julgado, 

não se sujeita a ação rescisória.  

E) Apesar de a decisão do Min. Presidente do STJ induzir coisa julgada material e impedir 

a rediscussão do objeto controvertido, não é cabível a ação rescisória.  

 

 



 
 

 
 

Assunto: Ação rescisória 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA. Logo, A, B, C e E INCORRETAS.  

 

A assertiva está correta, de acordo com decisão da Corte Especial do STJ90.  

  

Um dos requisitos para a propositura da ação rescisória é a existência de coisa julgada, 

como se pode verificar da leitura do art. 966, caput, do CPC/2015, que, em regra, 

decorre do exame meritório da lide:  

 

CPC/15: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 

julgado, pode ser rescindida quando: (...)  

I - se verificar que foi proferida por força de 

prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo 

absolutamente incompetente; 

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em 

detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou 

colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 

IV - ofender a coisa julgada; 

V - violar manifestamente norma jurídica; 

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido 

apurada em processo criminal ou venha a ser 

demonstrada na própria ação rescisória; 

 
90 STJ. Corte Especial. AR 5.857-MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

07/08/2019. 



 
 

 
 

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em 

julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que 

não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 

pronunciamento favorável; 

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame 

dos autos. 

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda 

admitir fato inexistente ou quando considerar 

inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo 

indispensável, em ambos os casos, que o fato não 

represente ponto controvertido sobre o qual o juiz 

deveria ter se pronunciado. 

 

Contudo, conforme ressaltado pelo STJ, os ajustes promovidos pelo novo conjunto de 

princípios processuais constitucionais possibilitaram a utilização da ação rescisória em 

hipóteses que não houve exame do mérito do processo em si considerado. São as 

hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. Confira: 

 

CPC/15: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 

julgado, pode ser rescindida quando: (...)  

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será 

rescindível a decisão transitada em julgado que, 

embora não seja de mérito, impeça: 

I - nova propositura da demanda; ou 

II - admissibilidade do recurso correspondente.” 

 

Mas isso não quer dizer mudança radical do sistema processual, mas sim que se 

destacou, de forma normativa, o norte da rescisória, qual seja: a indiscutibilidade das 

questões apresentadas.  

 

Conforme decidido pelo STJ, a decisão do Min. Presidente do STJ que determinou a 

suspensão dos efeitos da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mesmo 



 
 

 
 

quando transitada em julgado, não se sujeita a ação rescisória, pois além de não induzir 

coisa julgada material, também não impediu a rediscussão do objeto controvertido na 

ação principal.  

 

De fato, os efeitos da decisão interlocutória do juízo de 1º grau estão suspensos, mas 

não necessariamente de forma permanente. Isso porque o objeto na ação principal 

continua controvertido e não há decisão que tornou indiscutível e imutável alguma 

questão inerente à lide. De fato, com base no art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/1992, a decisão 

rescindenda irá valer até o trânsito em julgado da ação principal. Apenas os efeitos da 

decisão interlocutória, de natureza provisória e satisfativa, estão suspensos. 

 

GABARITO: LETRA D.  

 

57) Ainda a respeito da ação rescisória, assinale a afirmativa correta.  

A) Pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada 

em processo criminal ou administrativo. 

B) Pode ser rescindida quando for proferida por juiz suspeito ou por juízo absolutamente 

incompetente. 

C) Deve o autor depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que 

se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada 

inadmissível ou improcedente.  

D) Não pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. 

E) A sua propositura impede o cumprimento da decisão rescindenda. 

 

Assunto: Ação rescisória 

Categoria: Lei 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 



 
 

 
 

A assertiva está em consonância com o art. 958, inciso II, do CPC/15, senão vejamos: 

 

CPC/15: “Art. 968.  A petição inicial será elaborada com 

observância dos requisitos essenciais do art. 319, 

devendo o autor: 

II - depositar a importância de cinco por cento sobre o 

valor da causa, que se converterá em multa caso a ação 

seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível 

ou improcedente.” 

 

A) INCORRETA.   

 

O CPC/15 não traz previsão a respeito de processo administrativo, senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 

julgado, pode ser rescindida quando: 

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido 

apurada em processo criminal ou venha a ser 

demonstrada na própria ação rescisória; 

 

B) INCORRETA.   

 

O CPC/15 não traz previsão a respeito de juiz suspeito, senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 

julgado, pode ser rescindida quando: 

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo 

absolutamente incompetente;” 

 

D) INCORRETA.   

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a ação rescisória pode ser por objeto apenas 1 



 
 

 
 

(um) capítulo da decisão, senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em 

julgado, pode ser rescindida quando: 

(...) 

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) 

capítulo da decisão. 

 

E) INCORRETA.   

 

Na realidade, a sua propositura não impede o cumprimento da decisão rescindenda, 

ressalvada a concessão de tutela provisória: 

 

CPC/15: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não 

impede o cumprimento da decisão rescindenda, 

ressalvada a concessão de tutela provisória.” 

 

GABARITO: LETRA C.  

 

58) Imagine que a empresa FERRARI PARTICIPAÇÕES LTDA tenha impetrado mandado 

de segurança contra decisão judicial que, nos autos de ação indenizatória, tenha 

condenado a ré, ora impetrante, ao pagamento de multa pelo não comparecimento 

pessoal à audiência de conciliação, por ato atentatório à dignidade da Justiça. 

Considere que a empresa estava representada na audiência por advogado com 

poderes específicos para transigir. De acordo com o STJ, assinale a afirmativa correta 

sobre o tema.  

A) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

cinco por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado.  

B) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

não é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, mas sim litigância de má-fé.  



 
 

 
 

C) É cabível a aplicação de multa ao caso, uma vez que o Código de Processo Civil não 

abre a possibilidade de a parte se fazer representar por meio de outorga de procuração. 

D) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da 

jurisprudência, é sempre incabível.  

E) Não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de 

conciliação, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando a parte estiver 

representada por advogado com poderes específicos para transigir. 

 

Assunto: Ato atentatório à dignidade da justiça 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

E) CORRETA.  

 

De acordo com o STJ91, não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal 

à audiência de conciliação, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando a parte 

estiver representada por advogado com poderes específicos para transigir. 

 

Isso porque, apesar de o não comparecimento injustificado à audiência de conciliado ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, o § 10 do art. 334 do CPC/15 abriu a 

possibilidade de a parte se fazer representar por meio da outorga de procuração com 

poderes específicos para negociar e transigir, senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 334 (...) 

§8º, O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

 
91 RMS 56.422-MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 

08/06/2021. 



 
 

 
 

multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da 

União ou do Estado.”  

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio 

de procuração específica, com poderes para negociar e 

transigir. 

 

Sendo assim, é suficiente para afastar a penalidade a presença da parte ou do seu 

representante legal (que pode ou não ser o seu advogado).  

 

A) INCORRETA.  

 

A assertiva está incorreta, uma vez que a multa é de 2%, não 5%, senão vejamos: 

 

CPC/15: “Art. 334, §8º, O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”  

 

B) INCORRETA.  

 

A assertiva está incorreta, uma vez que se trata de hipótese de ato atentatório à 

dignidade da justiça, senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 334, §8º, O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por 



 
 

 
 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”  

 

C) INCORRETA.  

 

A assertiva está incorreta, uma vez que o art. 334, § 10 do CPC/15 abre a possibilidade 

de a parte se fazer representar por meio da outorga de procuração com poderes 

específicos para negociar e transigir, senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 334, §10: A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir." 

D) INCORRETA.  

 

A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da 

jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses 

determinadas, a saber:  

a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica;  

b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso;  

c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e  

d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial 

 

Sendo assim, a assertiva está incorreta.  

 

GABARITO: LETRA E.  

  

59) De acordo com o Código de Processo Civil e o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, assinale a afirmativa correta a respeito dos honorários advocatícios.  

A) A parte não possui legitimidade recursal para interpor recurso a respeito dos 

honorários advocatícios, exceto se for advogada atuando em causa própria.  

B) A parte não possui legitimidade recursal para, em nome próprio, recorrer de decisão 

postulando a fixação de honorários de advogado.  



 
 

 
 

C) Tanto a parte, quanto seu advogado, contam com plena legitimidade para 

controverter acerca de honorários advocatícios, em que pesem constituam direito 

autônomo do advogado.  

D) Na vigência do CPC/1973, a própria parte podia interpor concorrentemente com o 

titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários do advogado, o que não é mais 

possível a partir da vigência do CPC/2015, tendo em vista o reconhecimento do direito 

autônomo dos advogados sobre a verba honorária.  

E) Deve ser negada a legitimidade da parte para interpor recurso a respeito da verba 

honorária, porque não se configura a utilidade na revisão da matéria.  

 

Assunto: Honorários advocatícios 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio  

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA. Logo, A, B, D e E INCORRETAS.  

 

A assertiva está correta.  

 

De acordo com o STJ92, a própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após 

o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou 

mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da 

verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. 

 

 

GABARITO: LETRA C. 

 

 

 
92 REsp 1.776.425-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade, 

julgado em 08/06/2021. 



 
 

 
 

60) Assinale a afirmativa correta a respeito do procedimento especial de dissolução 

parcial da sociedade.  

A) Não pode ter por objeto somente a resolução ou a apuração de haveres. 

B) A petição inicial não será necessariamente instruída com o contrato social 

consolidado. 

C) Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 30 (trinta) dias, concordar 

com o pedido ou apresentar contestação. 

D) A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos 

efeitos da decisão e à coisa julgada. 

E) No caso de falecimento do sócio, a data da resolução da sociedade será o sexagésimo 

dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação a respeito do óbito. 

 

Assunto: Dissolução parcial da sociedade 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA. 

 

A assertiva está correta, nos termos do parágrafo único do art. 601 do CPC/15, senão 

vejamos: 

 

CPC/15: “Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o 

pedido ou apresentar contestação. 

Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos 

os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da 

decisão e à coisa julgada.” 

 

A) INCORRETA.  

 



 
 

 
 

A assertiva está incorreta, uma vez que é possível que a ação de dissolução parcial da 

sociedade tenha por objeto somente a resolução ou a apuração de haveres, nos termos 

do art. 599, III, do CPC/15: 

 

CPC/15: “Art. 599. A ação de dissolução parcial de 

sociedade pode ter por objeto: 

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou 

simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que 

exerceu o direito de retirada ou recesso; e 

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou 

que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou 

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.” 

 

B) INCORRETA. 

 

A assertiva está incorreta, uma vez que a petição inicial será necessariamente instruída 

com o contrato social consolidado, nos termos do art. 599, §1º, do CPC/15: 

 

CPC/15: “Art. 599. A ação de dissolução parcial de 

sociedade pode ter por objeto: 

§ 1º A petição inicial será necessariamente instruída 

com o contrato social consolidado.” 

 

C) INCORRETA. 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, o prazo será de 15 (quinze) dias, não 30 

(trinta). Vejamos: 

 

CPC/15: “Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o 

pedido ou apresentar contestação. 



 
 

 
 

Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os 

seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da 

decisão e à coisa julgada.” 

 

E) INCORRETA. 

 

Na realidade, no caso de falecimento do sócio, a data da resolução da sociedade será a 

do óbito. Note que a assertiva tentou confundir o candidato ao trazer assertiva parecida 

com a do inciso II. Confira: 

 

CPC/15: “Art. 605. A data da resolução da sociedade 

será: 

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; 

II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao 

do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio 

retirante;” 

 

GABARITO: LETRA D. 

 

 

61) Ainda no que diz respeito aos procedimentos especiais, assinale a alternativa 

correta a respeito da ação de inventário e partilha.  

A) Na ausência de interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. 

B) Incumbe ao inventariante, independentemente de autorização judicial, pagar dívidas 

do espólio. 

C) Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em 

poder do inventariante até o seu nascimento. 

D) Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 30 (trinta) 

dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. 

E) A partilha, antes de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos 

mesmos autos do inventário.  

 



 
 

 
 

Assunto: Inventário e partilha 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA. 

 

A assertiva está correta, nos termos do art. 650 do CPC/15, a saber: 

 

CPC/15: “Art. 650.  Se um dos interessados for nascituro, 

o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do 

inventariante até o seu nascimento.” 

 

A) INCORRETA. 

 

A assertiva está incorreta. 

 

Na realidade, proceder-se-á ao inventário judicial se houver interessado incapaz (ou 

testamento), senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 610. Havendo testamento ou interessado 

incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.” 

 

B) INCORRETA. 

 

Ao contrário do que afirma a assertiva, é necessário ter autorização do juiz, senão 

vejamos: 

 

CPC/15: “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, 

ouvidos os interessados e com autorização do juiz:  

(...) 



 
 

 
 

III - pagar dívidas do espólio;” 

 

D) INCORRETA.  

 

O prazo é de 15 (quinze) dias, senão vejamos:  

 

CPC/15: “Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-

se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, 

resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos 

autos.” 

 

E) INCORRETA.  

 

CPC/15: “Art. 656. A partilha, mesmo depois de 

transitada em julgado a sentença, pode ser emendada 

nos mesmos autos do inventário, convindo todas as 

partes, quando tenha havido erro de fato na descrição 

dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões 

materiais.” 

 

GABARITO: LETRA C.   

 

62) No que diz respeito à ação monitória, assinale a afirmativa correta.  

A) Não é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. 

B) Não cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda 

extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.  

C) O contrato de abertura de crédito em conta corrente, mesmo acompanhado do 

demonstrativo de débito, não constitui documento hábil para o ajuizamento da ação 

monitória. 

D) É vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção na ação monitória.  

E) Não cabe citação por edital em ação monitória.  



 
 

 
 

Assunto: Ação monitória 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA.  

 

A assertiva está de acordo com o art. 702, §6º, do CPC/15, senão vejamos:  

 

CPC/15: Art. 702, § 6º Na ação monitória admite-se a 

reconvenção, sendo vedado o oferecimento de 

reconvenção à reconvenção. 

 

A) INCORRETA. 

 

A assertiva contraria tanto o enunciado 339 de súmula do STJ, quanto o art. 700, §6º 

do CPC/15, senão vejamos:  

 

Súmula 339 STJ: É cabível ação monitória contra a 

Fazenda Pública 

 

CPC/15: “Art. 700, § 6º É admissível ação monitória em 

face da Fazenda Pública.” 

 

B) INCORRETA.  

 

A assertiva contraria o enunciado de súmula 384 do STJ, senão vejamos:  

 

Súmula 384 STJ: “Cabe ação monitória para haver saldo 

remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem 

alienado fiduciariamente em garantia.” 



 
 

 
 

C) INCORRETA. 

 

A assertiva contraria o enunciado 247 de súmula do STJ, no sentido de que o contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, 

constitui sim documento hábil para ajuizamento de ação monitória. Confira:  

 

Súmula 247 STJ: O contrato de abertura de crédito em 

conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da 

ação monitória. 

 

Importante lembrar que é preciso de prova escrita sem eficácia de título executivo para 

ajuizar ação monitória. Nesse sentido, o enunciado 233 de súmula do STJ dispõe que o 

contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta-corrente, 

não é título executivo.  

 

Assim, conforme o enunciado 247, é possível utilizar o contrato de abertura de crédito 

em conta-corrente para ajuizar ação monitória.  

 

E) INCORRETA.  

 

A assertiva contraria o enunciado de súmula 282 do STJ, no sentido de que é sim 

cabível a citação por edital em ação monitória, senão vejamos:  

 

Súmula 282 STJ: Cabe a citação por edital em ação 

monitória. 

 

GABARITO: LETRA D.  

 

63) É possível que o conflito de competência seja suscitado:  

A) Apenas pelo juiz. 

B) Pelo juiz ou pelo Ministério Público, apenas.  



 
 

 
 

C) Pela parte que, no processo, arguiu incompetência relativa.  

D) Pelo Ministério Público, por ofício.  

E) Pelo juiz, pelo Ministério Público ou por qualquer das partes.  

 

Assunto: Conflito de competência 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

E) CORRETA. Logo, A e B INCORRETAS.  

 

O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério 

Público ou pelo juiz, senão vejamos:   

 

CPC/15: Art. 951. O conflito de competência pode ser 

suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério 

Público ou pelo juiz. 

 

C) INCORRETA. 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a parte que, no processo, arguiu incompetência 

relativa, não pode suscitar o conflito. Confira: 

 

CPC/15: Art. 952. Não pode suscitar conflito a parte que, 

no processo, arguiu incompetência relativa. 

Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, 

porém, a que a parte que não o arguiu suscite a 

incompetência. 

 

D) INCORRETA. 

 



 
 

 
 

O Ministério pode sim suscitar o conflito de competência, mas isso será feito por 

petição. Quem pode suscitá-lo por ofício é o juiz. Confira: 

 

CPC/15: Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal: 

I - pelo juiz, por ofício; 

II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. 

Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos 

com os documentos necessários à prova do conflito. 

 

GABARITO: LETRA E. 

 

64) Quanto ao processo de execução, assinale a afirmativa correta.  

A) O prazo de embargos à execução será contado em dobro no caso de litisconsortes 

com diferentes procuradores, de escritório de advocacia distintos.   

B) Os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias.  

C) No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus 

de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das 

certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o 

bem. 

D) Após declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente para 

que se manifeste no prazo de quinze dias. 

E) A alienação em fraude à execução é nula em relação ao exequente.  

 

Assunto: Execução 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 



 
 

 
 

De início, ressalta-se que o enunciado de súmula 375 do STJ condiciona o 

reconhecimento da fraude a que tenha havido o registro da penhora, ou prova da má-

fé do adquirente. Isso significa que se o bem alienado for sujeito a registro, a presunção 

de má-fé só existirá se a averbação, seja da penhora, seja da certidão expedida na forma 

do art. 828 do CPC, tiver sido feita.  

 

Na hipótese de bem não sujeito a registro, que é o caso da assertiva, cabe ao terceiro 

adquirente comprovar que tomou as cautelas necessárias para a aquisição, conforme o 

art. 792, § 2º, do CPC/15, para demonstrar que agiu de boa-fé. Confira:  

 

CPC/15: “Art. 792 (...)  

§ 2° No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, 

o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou 

as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a 

exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio 

do vendedor e no local onde se encontra o bem”. 

 

 

A) INCORRETA.  

 

A assertiva está incorreta, nos termos do art. 915, §3º, do CPC/15, senão vejamos:  

 

CPC/15: Art. 915. Os embargos serão oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 . 

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para 

cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do 

respectivo comprovante da citação, salvo no caso de 

cônjuges ou de companheiros, quando será contado a 

partir da juntada do último. 



 
 

 
 

§ 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos 

será contado: 

I - da juntada, na carta, da certificação da citação, 

quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos 

da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens; 

II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de 

que trata o § 4º deste artigo ou, não havendo este, da 

juntada da carta devidamente cumprida, quando 

versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I 

deste parágrafo. 

§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos 

embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 

229.            

 

Isso significa que não se aplica o prazo em dobro na execução para litisconsortes com 

diferentes procuradores.  

 

B) INCORRETA.  

 

A assertiva está incorreta, nos termos do art. 915, do CPC/15, senão vejamos:  

 

CPC/15: Art. 915. Os embargos serão oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 . 

(...) 

 

Sendo assim, o prazo é de 15 (quinze) dias, não 30 (trinta).  

 

D) INCORRETA.  

 

A assertiva está incorreta, nos termos do art. 792, §4º, do CPC/15, senão vejamos:  

 



 
 

 
 

CPC/15: Art. 792, § 4° Antes de declarar a fraude à 

execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, 

que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no 

prazo de 15 dias. 

 

E) INCORRETA.  

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a alienação em fraude à execução é ineficaz em 

relação ao exequente, senão vejamos:  

 

CPC/15: Art. 792, § 1º A alienação em fraude à execução 

é ineficaz em relação ao exequente. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

65) No que diz respeito à competência interna no Código de Processo Civil, julgue as 

afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas.  

(   ) A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou 

no do lugar onde for encontrado.  

(   ) A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo 

tem competência absoluta.  

(  ) A ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta, 

em regra, no foro de domicílio do réu.  

(  ) Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação 

da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou foro de eleição se o 

litígio recair sobre direito de propriedade.  

Assinale a sequência correta:  

A) V-V-V-F 

B) V-F-F-V 

C) F-V-F-V 

D) V-V-F-F 

E) V-V-F-V 



 
 

 
 

Assunto: Competência interna 

Categoria: Lei seca  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

De início, confira os dispositivos: 

 

CPC/15: Art. 46. A ação fundada em direito PESSOAL ou 

em direito REAL sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro de domicílio do réu. 

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado 

no foro de qualquer deles. 

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, 

ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no 

foro de domicílio do autor. 

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no 

Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do 

autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação 

será proposta em qualquer foro. 

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes 

domicílios, serão demandados no foro de qualquer 

deles, à escolha do autor. 

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de 

domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar 

onde for encontrado. 

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre 

imóveis é competente o foro de situação da coisa. 

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou 

pelo foro de eleição SE O LITÍGIO NÃO RECAIR SOBRE 

DIREITO DE PROPRIEDADE, vizinhança, servidão, divisão 



 
 

 
 

e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no 

foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência 

absoluta. 

 

 

A primeira afirmativa é VERDADEIRA, nos termos do §5º do art. 46.  

 

Deste modo, a execução fiscal será proposta no foro de DOMICÍLIO DO RÉU, no de sua 

RESIDÊNCIA ou no do LUGAR ONDE FOR ENCONTRADO. 

 

A segunda assertiva também é VERDADEIRA, nos termos do §2º do art. 47 do CPC/2015.  

 

A terceira assertiva também é VERDADEIRA, nos termos do caput do art. 46 do 

CPC/2016.  

 

A quarta assertiva é FALSA.  

 

Veja que a afirmativa dispõe que é competente o foro de situação da coisa para a ação 

fundada em direito real sobre imóveis, PODENDO O AUTOR OPTAR PELO FORO DE 

DOMICÍLIO DO RÉU OU FORO DE ELEIÇÃO SE O LITÍGIO RECAIR SOBRE DIREITO DE 

PROPRIEDADE. A última parte (riscada) é falsa, nos termos do §1º do art. 47 do 

CPC/2015.  

 

Veja: 

 

AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS: 

Regra -> Foro de situação da coisa (art. 47, caput) 

Exceção -> Foro de domicílio do réu ou foro de eleição SE O LITÍGIO NÃO RECAIR SOBRE 

DIREITO DE PROPRIEDADE, VIZINHANÇA, SERVIDÃO DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE 

TERRAS E DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.  

 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA A. 

 

66) Assinale a assertiva correta acerca da cooperação nacional.  

A) O pedido de cooperação jurisdicional não pode ser realizado entre o árbitro e o Poder 

Judiciário.  

B) O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, sendo 

imprescindível forma específica.  

C) Não é possível o pedido de cooperação judiciária realizado entre órgãos jurisdicionais 

de diferentes ramos do Poder Judiciário.  

D) O pedido de cooperação jurisdicional pode ser executado apenas como auxílio direto, 

reunião ou apensamento de processos e prestação de informações.  

E) A carta arbitral tramitará e será processada no Poder Judiciário de acordo com o 

regime previsto no Código de Processo Civil, respeitada a legislação aplicável.  

Assunto: Cooperação nacional 

Categoria: Enunciados do FPPC e lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

E) CORRETA 

 

A assertiva está correta. 

 

Trata-se do enunciado 94 do FPPC, senão vejamos:  
 

FPPC 4. (art. 69, § 1º) A carta arbitral tramitará e será 

processada no Poder Judiciário de acordo com o regime 

previsto no Código de Processo Civil, respeitada a 

legislação aplicável. 

 

A) INCORRETA 

 

A assertiva está incorreta por contrariar o enunciado 5 do FPPC. Confira:  
 



 
 

 
 

FPPC 5. (art. 69, § 3º) O pedido de cooperação 

jurisdicional poderá ser realizado também entre o 

árbitro e o Poder Judiciário. 

 

B) INCORRETA 

 

A assertiva está incorreta. 

 

A parte inicial está correta: o pedido de cooperação jurisdicional realmente deve ser 

prontamente atendido. Contudo, ele PRESCINDE (=DISPENSA) de forma específica. Veja 

o que dispõe o caput do art. 69 do CPC/2015: 

 

 

CPC/15:  Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional 

deve ser prontamente atendido, prescinde de forma 

específica e pode ser executado como: 

(...) 

 

C) INCORRETA 

 

A assertiva está incorreta. Veja o que dispõe o §3º do art. 69 do CPC/2015: 

 

 

CPC/15: Art. 69 (...) 

§ 3º O pedido de cooperação judiciária pode ser 

realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes 

ramos do Poder Judiciário. 

 

Desse modo, é sim possível pedido de cooperação judiciária entre órgãos judiciários de 

diferentes ramos do Poder Judiciário.  

 

D) INCORRETA 

 



 
 

 
 

A assertiva está incorreta.  

 

De fato, o pedido de cooperação jurisdicional pode ser executado como auxílio direto, 

reunião ou apensamento de processos e prestação de informações. Contudo, veja que 

o “apenas” tornou a assertiva incorreta, uma vez que pode ser executado de outras 

formas também. Confira:  

 

CPC/15: Art. Art. 69. O pedido de cooperação 

jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde 

de forma específica e pode ser executado como: 

I - auxílio direto; 

II - reunião ou apensamento de processos; 

III - prestação de informações; 

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. 

 

GABARITO: LETRA E. 

 

67) As autarquias municipais serão representadas, ativa e passivamente:  

A) Pelo seu presidente. 

B) Pelo curador.  

C) Pelo administrador judicial.  

D) Por quem a lei do ente federado designar. 

E) Pelo prefeito ou procurador. 

 

Assunto: Representação 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA. Logo, A, B, C e E INCORRETAS.  



 
 

 
 

A assertiva está correta.  

 

Nos termos do art. 75, VI, do CPC/15, as autarquias serão representadas em juízo, ativa 

e passivamente, por quem a lei do ente federado designar. Confira: 

 

CPC/15: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e 

passivamente: 

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente 

ou mediante órgão vinculado; 

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores; 

III - o Município, por seu prefeito ou procurador; 

IV - a autarquia e a fundação de direito público, por 

quem a lei do ente federado designar; 

V - a massa falida, pelo administrador judicial; 

VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador; 

VII - o espólio, pelo inventariante; 

VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos 

constitutivos designarem ou, não havendo essa 

designação, por seus diretores; 

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes 

organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a 

quem couber a administração de seus bens; 

X - a pessoa jurídica estrangeira,  

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico. 

 

GABARITO: LETRA D. 

 

68) Assinale a assertiva correta a respeito da multa em caso de agravo interno 

declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.  

A) A multa será fixada entre um e dez por cento do valor atualizado da causa.  



 
 

 
 

B) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela não 

estará condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso, uma vez que 

fará o pagamento ao final.  

C) A multa será de até vinte por cento do valor atualizado da causa.  

D) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela não 

estará condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso, uma vez que 

é expressamente isenta do seu pagamento.  

E) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela 

estará condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso.  

 

Assunto: Agravo interno; multa; 

Categoria: Lei seca; 

Nível: Fácil. 

 

COMENTÁRIOS: 

 

B) CORRETO.  

 

A assertiva está em consonância com o art. 1.021, §5º do CPC/2015. Confira:  

 

CPC/15: Art. 1.021 (...) 

§ 4º Quando o agravo interno for declarado 

manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao 

agravado multa fixada entre um e cinco por cento do 

valor atualizado da causa. 



 
 

 
 

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está 

condicionada ao depósito prévio do valor da multa 

prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do 

beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o 

pagamento ao final. 

 

Veja que, em regra, a interposição de qualquer outro recurso depende do depósito 

prévio do valor da multa.  

 

Contudo, o CPC/2015 traz duas exceções em que será possível realizar o pagamento ao 

final: caso se trate de beneficiário de gratuidade da justiça e da FAZENDA PÚBLICA.  

Por último, salienta-se que essa é uma das diferenças entre o CPC/1973 e o CPC/2015, 

uma vez que naquele a Fazenda Pública estava condicionada ao depósito prévio da 

multa93.  

 

A) INCORRETO.  

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a multa será fixada entre 1 e 5% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/2015: 

 

CPC/15: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator 

caberá agravo interno para o respectivo órgão 

colegiado, observadas, quanto ao processamento, as 

regras do regimento interno do tribunal. 

(...) 

 
93 Neste sentido: STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 553.788-DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 

em 16/10/2014 (Info 551). 



 
 

 
 

§ 4º Quando o agravo interno for declarado 

manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao 

agravado multa fixada entre um e cinco por cento do 

valor atualizado da causa. 

 

C) INCORRETA. 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a multa será fixada entre 1 e 5% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/2015: 

 

CPC/15: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator 

caberá agravo interno para o respectivo órgão 

colegiado, observadas, quanto ao processamento, as 

regras do regimento interno do tribunal. 

(...) 

§ 4º Quando o agravo interno for declarado 

manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao 

agravado multa fixada entre um e cinco por cento do 

valor atualizado da causa. 

 

D) INCORRETA. 

 

O início da assertiva está correto: de fato, a Fazenda Pública não está condicionada ao 

depósito prévio do valor da multa, mas ela não é isenta, ao contrário do que afirma o 



 
 

 
 

final da assertiva. Isso porque, nos termos do art. 1.021, §5º do CPC/2015, ela terá de 

realizar o pagamento ao final. Confira:  

 

CPC/15: Art. 1.021 (...) 

§ 4º Quando o agravo interno for declarado 

manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao 

agravado multa fixada entre um e cinco por cento do 

valor atualizado da causa. 

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está 

condicionada ao depósito prévio do valor da multa 

prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do 

beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o 

pagamento ao final. 

 

E) INCORRETA.  

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a Fazenda Pública NÃO está condicionada ao 

depósito prévio do valor da multa para interpor recurso. Isso porque ela é uma das 

exceções que fará o pagamento AO FINAL, conforme o §5º do art. 1.021, do CPC/2015. 

Confira:  

 

CPC/15: Art. 1.021 (...) 

§ 4º Quando o agravo interno for declarado 

manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao 

agravado multa fixada entre um e cinco por cento do 

valor atualizado da causa. 



 
 

 
 

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está 

condicionada ao depósito prévio do valor da multa 

prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do 

beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o 

pagamento ao final. 
 

 

GABARITO: LETRA B. 

 

69) Considere as afirmativas a respeito dos honorários advocatícios:  

I- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que é cabível a fixação 

de honorários recursais mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou 

contraminuta pelo advogado.  

II- São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou 

definitivo.   

III- Não são devidos honorários advocatícios na reconvenção. 

Está (ão) correta (s): 

A) Apenas a assertiva I.  

B) As assertivas I e II.  

C) Apenas a assertiva II.  

D) As assertivas II e III.  

E) Todas as assertivas. 

 

Assunto: Honorários advocatícios 

Categoria: Lei  

Nível: Fácil. 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A assertiva I está CORRETA.  

 



 
 

 
 

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a fixação de honorários 

recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mesmo quando não 

apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado94. 

 

Inicialmente, salienta-se que o §11 do art. 85 é uma inovação do CPC/2015, uma vez que 

no CPC/1973 só havia uma condenação em honorários.  

 

No CPC/2015, a cada recurso interposto, haverá majoração na condenação em 

honorários, além do que já foi fixado anteriormente. A sucumbência recursal surgiu com 

o objetivo de evitar a reiteração de recursos. 

 

Veja o que dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015: 

 

CPC/15: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. 

(...) 

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os 

honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal, 

observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, 

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação 

de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 

2º e 3º para a fase de conhecimento. 

 

A assertiva II está CORRETA. 

 

Trata-se do teor do §1º do art. 85 do CPC/2015, senão vejamos: 

 

 
94 STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, j. em 

18/5/2017 (Info 865). 



 
 

 
 

 

CPC/15: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. 

§ 1º São devidos honorários advocatícios na 

reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório 

ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente. 

 

A assertiva III está INCORRETA.  

 

Nos termos do §1º do art. 85, do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios na 

reconvenção.  

 

CPC/15: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. 

§ 1º São devidos honorários advocatícios na 

reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório 

ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente. 

 

GABARITO: LETRA B. 

 

70) Em relação aos negócios jurídicos processuais, assinale a alternativa correta.  

 

A) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido em seu favor de maneira tácita ou 

expressa.  

B) A calendarização do procedimento, prevista no art. 191 do CPC, é um dos exemplos 

de negócio jurídico bilateral.  

C) O negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de 

titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquiescer o juiz.  

D) O negócio jurídico processual depende de homologação pelo juiz.  

E) O negócio jurídico processual só é admitido em processos que versem sobre direitos 



 
 

 
 

disponíveis.  

 

Assunto: Negócios Jurídicos Processuais  

Categoria: Legislação, Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.   

 

Está certa, pois está de acordo com o entendimento do STJ no sentido de que “O negócio 

jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se 

aperfeiçoa validamente se a ele aquiescer o juiz”95. 

 

De acordo com o STJ, em que pese o art. 190, parágrafo único, do CPC/15 dispor que o 

juiz somente recusaria aplicação às convenções processuais nos casos de nulidade ou 

de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em 

manifesta situação de vulnerabilidade, “A doutrina preconiza que, nada obstante, 

quando evidenciado um conflito entre alguma das típicas garantias processuais 

formadoras da tutela justa (contraditório, igualdade, ampla defesa) e a manifestação 

volitiva das partes, o magistrado, diante do caso concreto, deverá realizar um exame de 

ponderação entre os valores colidentes”96. 

 

CPC/15, “Art. 190. Parágrafo único. De ofício ou a 

requerimento, o juiz controlará a validade das 

convenções previstas neste artigo, recusando-lhes 

aplicação somente nos casos de nulidade ou de 

inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 

alguma parte se encontre em manifesta situação de 

vulnerabilidade. (...)” 

 
95 STJ. 4ª Turma. REsp 1810444-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021 (Info 686). 
96 STJ. 4ª Turma. REsp 1810444-SP. op. cit.  



 
 

 
 

 

Portanto, “o magistrado deverá realizar o controle não apenas dos requisitos de validade 

mencionados no referido parágrafo único, analisando também se o dispositivo está em 

harmonia com os ditames constitucionais”97. 

 

A) INCORRETA.   

 

A renúncia ao prazo é considerada pela doutrina uma hipótese de negócio jurídico 

unilateral, espécie de negócio jurídico em que apenas a vontade de uma das partes é 

relevante98.  

 

Ocorre que, ao contrário do que consta na assertiva, a renúncia ao prazo não pode 

ocorrer de forma tácita, mas apenas de forma expressa, nos termos do art. 225, do 

CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo 

estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que 

o faça de maneira expressa.” (grifamos) 

 

Conforme lições do Professor Daniel Assumpção, “a renúncia só será admitida se ocorrer 

de forma expressa, não se admitindo, portanto, a renúncia tácita”99.  

 

B) INCORRETA.   

 

Está errada, pois a calendarização procedimental não é um negócio jurídico bilateral, 

mas sim plurilateral, sendo nesse sentido as lições de Daniel Assumpção: 

 

 
97 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Negócio jurídico processual não pode dispor sobre ato regido por 
norma de ordem pública. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b5d62aa6024ab6a65a12c78c4c2d
4efc>. Acesso em: 15/03/2021. 
98 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção 
Neves. – 5. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 340. 
99 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 399. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b5d62aa6024ab6a65a12c78c4c2d4efc
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b5d62aa6024ab6a65a12c78c4c2d4efc


 
 

 
 

Não resta dúvida de que a calendarização procedimental é um 

negócio jurídico plurilateral, considerando-se que, nos termos 

do art. 191, caput, do CPC, a fixação do calendário depende, no 

caso concreto, de um acordo entre as partes e o juiz. Dessa 

forma, não podem as partes, mesmo que formalmente perfeito 

o acordo, impor a calendarização ao juiz, como o contrário 

também não é admissível. 100 (grifamos) 

 

CPC/15, “Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes 

podem fixar calendário para a prática dos atos 

processuais, quando for o caso. (...)” 

 

D) INCORRETA.   

 

Está errada, pois “o negócio jurídico processual não depende de homologação pelo 

juiz”101, sendo-lhes aplicável o disposto no art. 200, caput, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. (...)” 

 

Nesse sentido, vale citar o Enunciado 115, da II Jornada de Direito Processual Civil do 

CJF: 

Enunciado 115, da II Jornada de Direito Processual 

Civil do CJF - O negócio jurídico processual somente se 

submeterá à homologação quando expressamente 

exigido em norma jurídica, admitindo-se, em todo 

caso, o controle de validade da convenção. 

 

 
100 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 357. 
101 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 345. 



 
 

 
 

E) INCORRETA.   

 

Está errada, pois também é cabível a celebração de negócio jurídico processual nos 

processos que versam sobre direito indisponível. Nesses casos, “a autocomposição não 

tem como objeto o direito material, mas sim as formas de exercício desse direito, tais 

como os modos e momentos de cumprimento da obrigação”102.  

 

Na verdade, o art. 190, caput, do CPC/15 restringe a admissão do negócio jurídico 

processual aos processos que versem sobre direitos que admitam a autocomposição, 

sendo uníssono o entendimento doutrinário no sentido de que o legislador foi feliz ao 

não confundir direito indisponível com direito que não admita a autocomposição103.  

 

CPC/15, “Art. 190. Versando o processo sobre direitos 

que admitam autocomposição, é lícito às partes 

plenamente capazes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, antes ou durante o 

processo. (...)” (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA C 

 

71) No que diz respeito ao julgamento antecipado do mérito, assinale a alternativa 

correta.  

 

A) Não há qualquer violação ao princípio do contraditório quando o julgamento 

antecipado do mérito ocorre sem a prévia intimação das partes.  

B)  A sentença que julga antecipadamente o mérito pode ser definitiva ou terminativa. 

C) A decisão que julgar parcialmente o mérito não poderá reconhecer a existência de 

obrigação ilíquida.  

 
102 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 347. 
103 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 347. 



 
 

 
 

D)  A execução da obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito 

está condicionada a apresentação de caução pelo exequente.  

E)  A decisão que julga de forma antecipada e parcial o mérito é recorrível por apelação.  

 

Assunto: Julgamento antecipado do mérito  

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

  

A) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com o entendimento da doutrina. A título de 

esclarecimento, vale citar as seguintes lições do Professor Daniel Assumpção: 

 

Registre-se não existir qualquer violação ao princípio do 

contraditório o julgamento antecipado do mérito ocorrer sem a 

prévia intimação das partes, dando a elas notícia de que o 

processo será decidido por essa espécie de julgamento 

(Enunciado 27 da I Jornada de direito processual civil do CJF: 

“Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas 

situações do art. 355 do CPC”). 104 

 

CPC/15, “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: 

I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; 

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma 

 
104 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 674. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art344
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art344


 
 

 
 

do art. 349 . 

 

B) INCORRETA.  

 

Está errada, pois a própria alternativa é uma contradição em si, uma vez que a sentença 

que julga o mérito é sentença definitiva. Por sua vez, a sentença que não resolve o 

mérito é terminativa.  

 

Além disso, o próprio caput do art. 355 do CPC/15 é expresso ao se referir à “resolução 

de mérito” (sentença definitiva).  

 

C) INCORRETA.  

 

Está errada, pois a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a 

existência tanto de obrigação líquida como de obrigação ilíquida, nos termos do art. 356, 

§1º, do CPC/15.  

CPC/15, “Art. 356. (...) § 1º A decisão que julgar 

parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência 

de obrigação líquida ou ilíquida.” (...) (grifamos) 

 

D) INCORRETA.  

 

Está errada, pois a execução da obrigação reconhecida na decisão que julgar 

parcialmente o mérito poderá ocorrer independentemente de caução, nos termos do 

art. 356, §2º, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 356. (...) § 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. (...)” (grifamos) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art349


 
 

 
 

E) INCORRETA.  

 

Está errada, pois o julgamento antecipado parcial do mérito se dá por decisão 

interlocutória (e não por sentença)105, sendo recorrível, por expressa previsão legal, por 

agravo de instrumento (e não por apelação), conforme dispõe o art. 356, §5º, do 

CPC/15.  

CPC/15, “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o 

mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou 

parcela deles: (...)  

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é 

impugnável por agravo de instrumento.” 

 

GABARITO: LETRA A 

 

72) Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: 

 

A) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando a citação ou a intimação for 

pelo correio.  

B) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando a citação ou a intimação for 

por oficial de justiça. 

C) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão 

ou do chefe de secretaria. 

D) O dia da consulta ao teor da citação ou da intimação ou do término do prazo para 

que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.  

E) O dia útil seguinte à data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da 

Justiça impresso ou eletrônico.  

 

Assunto: Prazos 

Categoria: Legislação  

Nível: Médio 

 
105 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 679. 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 

 

C) CORRETA.  

 

Está certa, pois, quando a citação se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, 

será considerado dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou da 

intimação, nos termos do art. 231, III, CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, 

quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de 

secretaria; (...) 

 

Para Daniel Assumpção, “a realização da citação ou intimação em cartório é ato formal 

que torna inequívoca a ciência da parte a respeito do ato processual e por isso capaz, 

sem margem a discussões, de ser considerada termo inicial da fluência do prazo”106.  

 

A) INCORRETA.  

 

Está errada, pois, quando a citação ou a intimação for pelo correio, será considerado dia 

do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento (AR), e não a 

data de ocorrência da citação ou da intimação, conforme dispõe o art. 231, I, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: 

I - a data de juntada aos autos do aviso de 

recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 

correio; (...)” 

 

 
106 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 408. 



 
 

 
 

B) INCORRETA.  

 

Está errada, pois, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, será 

considerado dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 

e não a data de ocorrência da citação ou da intimação, conforme dispõe o art. 231, II, 

do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 

quando a citação ou a intimação for por oficial de 

justiça; (...) 

 

D) INCORRETA.  

 

Está errada, pois, quando a citação ou a intimação for eletrônica, será considerado dia 

do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê, e não o próprio dia da consulta ou do 

término do prazo para a consulta, conforme dispõe o art. 231, V, do CPC/15, em 

consonância com o previsto na Lei nº 11.419/06. 

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou 

da intimação ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê, quando a citação ou a intimação for 

eletrônica; (...) 

 

E) INCORRETA.  

 

Está errada, pois, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou 

eletrônico, será considerado dia do começo do prazo a data de publicação, nos termos 



 
 

 
 

do art. 231, VII, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) 

VII - a data de publicação, quando a intimação se der 

pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; (...) 

 

Em relação à tal inciso, vale citar as lições do Professor Daniel Assumpção: 

 

Se a publicação ocorrer em Diário da Justiça impresso, o que se 

dá cada vez mais raramente, a data da fluência do prazo é o da 

publicação, enquanto o de sua contagem é o primeiro dia útil 

subsequente. Ocorrendo a publicação em Diário da Justiça 

eletrônico, deve ser observado o disposto no art. 224, §§2º e 3º, 

do CPC, devendo-se considerar a data da publicação o primeiro 

dia após a disponibilização do ato na página do tribunal na rede 

mundial de computadores.  

 

CPC/15, “Art. 224. (...) § 2º Considera-se como data de 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário da Justiça 

eletrônico. 

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia 

útil que seguir ao da publicação.  

 

GABARITO: LETRA C 

 

73) Considerando o entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos recursos em 

geral, assinale a alternativa correta.  

 

A) A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito 

devolutivo e suspensivo. 



 
 

 
 

B) No reexame necessário, é permitido, ao tribunal, agravar a condenação imposta à 

Fazenda Pública.  

C) É cabível recurso extraordinário por ofensa a direito local.  

D) Em regra, embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não tem caráter protelatório.  

E) É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. 

 

Assunto: Recursos 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

D) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ 

no sentido de que “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não tem caráter protelatório”. 

 

De acordo com o Professor Márcio André107, existe exceção à tal entendimento: 

 

Existe uma exceção a essa súmula: se a parte opuser embargos 

contra acórdão que esteja em conformidade com súmula do STJ 

ou STF ou, ainda, com precedente julgado pelo rito dos recursos 

repetitivos ou repercussão geral, esses embargos serão 

considerados protelatórios mesmo que tenham sido interpostos 

com objetivo de prequestionamento. Nesse sentido: STJ. 2ª 

 
107 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 98-STJ. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b
8d6de>. Acesso em: 16/03/2021. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de


 
 

 
 

Seção. REsp 1.410.839-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 

14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541) 

 

A) INCORRETA.  

 

Está errada, pois a apelação nesse caso tem efeito meramente devolutivo.   

 

Nesse sentido, a Súmula 331 do STJ: “A apelação interposta contra sentença que julga 

embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo”. 

 

B) INCORRETA.  

 

Está errada, pois é proibido (defeso) ao Tribunal agravar a condenação imposta à 

Fazenda Pública no reexame necessário, conforme Súmula nº 45 do STJ.  

Súmula 45-STJ: No reexame necessário, é defeso, ao 

tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda 

Pública. (grifamos) 

 

C) INCORRETA.  

 

Está errada, pois “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, nos termos 

da Súmula 280 do STF.  

 

Vale lembrar que as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão previstas 

no art. 102, III, da CF/88.  

CF/88, Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal 

Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas 

decididas em única ou última instância, quando a 

decisão recorrida: 



 
 

 
 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei 

federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado 

em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal. (...)      

 

E) INCORRETA.  

 

Está errada, pois “não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios”, nos termos da Súmula nº 733 do STF.  

 

Isso porque “os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 

pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional” (Súmula nº 311-STJ), mas sim 

natureza administrativa, sendo que o recurso extraordinário se destina a impugnar 

decisões de cunho jurisdicional.  

 

GABARITO: LETRA D  

 

74) No que se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), 

assinale a alternativa correta.  

 

A) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicado ao 

processo falimentar.   

B) Em regra, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem 

jurídica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.   

C) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado de ofício 

ou a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.  

D) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é aplicável ao processo 

de competência dos juizados especiais.  

E) O incidente de desconsideração não é cabível na execução fundada em título 



 
 

 
 

executivo extrajudicial.  

 

Assunto: Incidente de desconsideração da personalidade jurídica  

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA.  

 

Está certa, pois está de acordo com o entendimento consubstanciado no Enunciado nº 

111 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: 

 

Enunciado nº 111 da II Jornada de Direito 

Processual Civil do CJF: O incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica pode 

ser aplicado ao processo falimentar. 

 

B) INCORRETA.  

 

Está errada, pois não é necessária a presença do MP nos incidentes de desconsideração 

da personalidade jurídica, salvo nos casos em que o órgão ministerial deva intervir 

obrigatoriamente, previstos no art. 178, CPC/15, sendo nesse sentido o Enunciado 123 

do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis):  

 

Enunciado 123 do FPPC: “É desnecessária a 

intervenção do Ministério Público, como fiscal da 

ordem jurídica, no incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, salvo nos casos em que deva 

intervir obrigatoriamente, previstos no art. 178”. 

 



 
 

 
 

CPC/15, “Art. 178. O Ministério Público será intimado 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal 

da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou 

na Constituição Federal e nos processos que 

envolvam: 

I - interesse público ou social; 

II - interesse de incapaz; 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou 

urbana. 

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não 

configura, por si só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público.” 

 

C) INCORRETA.  

 

Está errada, pois o art. 133, caput, do CPC/15 não prevê a possibilidade da instauração 

de ofício do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.  

 

CPC/15, “Art. 133. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica será instaurado a pedido da 

parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo. (...)” (grifamos) 

 

D) INCORRETA.  

 

Está errada, pois, em que pese posição doutrinária minoritária no sentido de que não 

caberia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) no âmbito dos 

juizados, uma vez que o art. 10 da Lei nº 9.099/95 não admite a intervenção de terceiros, 

a posição majoritária admite o IDPJ no âmbito dos juizados, sendo nesse sentido o 

Enunciado 60 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) e a disposição expressa 

do art. 1.062 do CPC/15.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


 
 

 
 

Lei nº 9.099/95, “Art. 10. Não se admitirá, no processo, 

qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.” 

 

CPC/15, “Art. 1.062. O incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica aplica-se ao processo de 

competência dos juizados especiais.” 

 

Enunciado 60 do FONAJE: É cabível a aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica, inclusive 

na fase de execução. 

 

E) INCORRETA.  

 

Está errada, pois o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em 

título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 134, caput, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 134. O incidente de desconsideração é 

cabível em todas as fases do processo de 

conhecimento, no cumprimento de sentença e na 

execução fundada em título executivo extrajudicial. 

(...)” 

 

GABARITO: LETRA A  

 

75) Em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), assinale a 

alternativa correta.  

 

A) É cabível a instauração do IRDR quando houver efetiva repetição de processos que 

contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito ou risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica.  



 
 

 
 

B) A instauração do IRDR não pressupõe a existência de grande quantidade de processos 

versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da 

isonomia e de ofensa à segurança jurídica.  

C) A inadmissão do IRDR por ausência de qualquer de seus pressupostos de 

admissibilidade impede que o incidente seja novamente suscitado.  

D) A legitimidade do Ministério Público para suscitar o IRDR é ampla e irrestrita quando 

a questão envolver direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

E) As custas do IRDR são limitadas à 10% (dez por cento) do valor da causa.    

 

Assunto: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 

Categoria: Legislação, Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil  

 

COMENTÁRIOS: 

 

B) INCORRETA.  

 

Está certa, pois esse é o entendimento que vem prevalecendo na doutrina, conforme 

Enunciado nº 87 do FPPC: 

 

Enunciado nº 87 do FPPC: A instauração do incidente de 

resolução de demandas repetitivas não pressupõe a 

existência de grande quantidade de processos versando 

sobre a mesma questão, mas preponderantemente o 

risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança 

jurídica. 

 

A) INCORRETA.  

 

Está errada, pois tais requisitos são cumulativos, ou seja, devem estar presentes 

simultaneamente, conforme dispõe o art. 976, caput, incisos I e II, do CPC/15.  

 



 
 

 
 

CPC/15, “Art. 976. É cabível a instauração do incidente 

de resolução de demandas repetitivas quando houver, 

simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 

direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...) 

 

C) INCORRETA.  

 

Está errada, pois a inadmissão do IRDR por ausência de qualquer de seus pressupostos 

de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente 

novamente suscitado, conforme dispõe o art. 976, §3º, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 976. (...) § 3º A inadmissão do incidente de 

resolução de demandas repetitivas por ausência de 

qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não 

impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o 

incidente novamente suscitado. (...)  

 

D) INCORRETA.  

 

Está errada, pois, em que pese a legitimação ampla e irrestrita do MP quanto a questão 

envolver direitos difusos e coletivos, o MP não possui tal legitimação no caso de direitos 

individuais homogêneos, sendo nesse sentido o entendimento da doutrina e da 

jurisprudência, conforme lições do Professor Daniel Assumpção: 

 

A legitimidade do Ministério Público para suscitar o incidente é 

ampla e irrestrita quando a questão envolver direitos difusos 

ou coletivos, mas, no caso de direitos individuais homogêneos, 

só terá legitimidade se o direito for indisponível ou disponível 

com repercussão social. É nesse sentido o entendimento do 



 
 

 
 

Superior Tribunal de justiça quanto à legitimidade do Ministério 

Público na tutela coletiva (STF, 2º Turma, RE 514.023/AgRg/RJ...; 

STJ, 2º Turma, AgRg no REsp 938.951/DF;). Há, entretanto, 

corrente doutrinária que defende uma legitimação ampla e 

irrestrita, decorrente da função institucional do Ministério 

Público de defesa da ordem jurídica. 108 (grifamos) 

 

Portanto, considerando ser nesse sentido o entendimento do STF e do STJ, recomenda-

se a sua utilização nas provas objetivas. Entretanto, nas provas subjetivas e orais deve 

ser demonstrada a divergência sobre o tema.  

 

E) INCORRETA.  

 

Está errada, pois não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de 

demandas repetitivas, conforme dispõe o art. 976, §5º, do CPC/15.  

 

CPC/15, “Art. 976. (...)§ 5º Não serão exigidas custas 

processuais no incidente de resolução de demandas 

repetitivas. (...)  

 

Vale lembrar que também não será exigido o pagamento de honorários advocatícios, 

por se tratar de mero incidente processual.  

 

GABARITO: LETRA B  

 

DIREITO CIVIL 

 

76) De acordo com a jurisprudência do STJ, podem sofrer dano moral: 

 
108 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 1.716-1.717. 



 
 

 
 

A) O condomínio, por ser uma massa patrimonial dotada de honra objetiva – que, no 

caso, representa a honra objetiva dos titulares das unidades condominiais. 

B) O espólio, por representar a universalidade do patrimônio do de cujos, verdadeira 

representação de sua personalidade. 

C) Apenas as pessoas físicas, por serem as únicas dotadas de direitos da personalidade. 

D) As pessoas jurídicas de direito público, por danos relacionados à violação da honra 

ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano 

refletir sobre os demais jurisdicionados de forma evidente. 

E) As pessoas jurídicas de direito privado, de modo amplo e sem qualquer restrição. 

 

Assunto: Direitos da personalidade 

Categoria: Legislação e jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B) ERRADAS. 

 

Na verdade, o STJ109 definiu que o condomínio, por ser uma massa patrimonial, não 

possui honra objetiva e não pode sofrer dano moral. Para a corte, os condomínios são 

entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das 

comuns, além de não haver entre os condôminos a affectio societatis, tendo em vista a 

ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem entre si uma relação jurídica. 

O vínculo entre eles decorre apenas do direito exercido sobre a coisa e que é necessário 

à administração da propriedade comum. 

 

Do mesmo modo, o espólio, que consiste em massa patrimonial despersonalizada, não 

pode sofrer dano moral. O Espólio é o ente despersonalizado que representa a herança 

 
109 RESP 1.736.593-SP. 3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrigui. Julgado em 11/02/2020 (info 665). 



 
 

 
 

em juízo ou fora dele. O espólio não tem personalidade jurídica. É verdade que em 

certos casos o STJ admite que o espólio pleiteie em juízo a indenização por danos morais 

causados ao de cujos, mas isso não quer dizer que o lesado tenha sido o espólio, a quem 

cabe apenas pleitear a indenização devida ao falecido.  

 

Há enunciado da jurisprudência em teses do STJ no sentido de que: “Embora a violação 

moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, o espólio e os herdeiros têm 

legitimidade ativa ad causam para pleitear a reparação dos danos morais suportados 

pelo de cujus”. 

 

Recentemente, todavia, a corte aprovou a súmula 642, cujo teor é: Súmula 642-STJ: O 

direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, 

possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação 

indenizatória. 

 

Para Márcio André Lopes Cavalcante110, o STJ, sem que o tema tenha sido debatido com 

profundidade em algum precedente posterior aos julgados acima transcritos, decidiu 

excluir da redação da súmula a legitimidade do “espólio”, deixando apenas a dos 

“herdeiros”. 

  

Diante disso, a solução mais “segura”, por enquanto, é considerar tão somente os 

herdeiros como legitimados. No entanto, será necessário aguardar os novos julgados a 

serem proferidos após o enunciado para podermos ter certeza se o objetivo do STJ, ao 

mencionar apenas os herdeiros, foi realmente o de negar a possibilidade de o espólio 

continuar ou ajuizar a ação. 

 

C), E) ERRADAS. 

 

 
110 Súmula 642 do STJ comentada. Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2021/01/sumula-
642-do-stj-comentada.html. Acesso em 22/03/2021 

https://www.dizerodireito.com.br/2021/01/sumula-642-do-stj-comentada.html
https://www.dizerodireito.com.br/2021/01/sumula-642-do-stj-comentada.html


 
 

 
 

O STJ, consoante entendimento cristalizado na súmula 227, admite o dano moral para 

pessoas jurídicas. Contudo, essa possibilidade não é ampla e irrestrita, abrangendo 

apenas os direitos à personalidade compatíveis com as pessoas jurídicas de direito 

privado, que são relacionados, por exemplo, à sua honra objetiva e credibilidade 

mercadológica. 

 

O CC/02 estabelece que: Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a 

proteção dos direitos da personalidade.  

 

Esse artigo não estendeu todos os direitos de personalidade às pessoas jurídicas, como 

se percebe de sua simples leitura. Ele apenas estendeu a TÉCNICA DE PROTEÇÃO (tutelas 

reparatórias e inibitórias) dos direitos da personalidade que forem compatíveis com as 

pessoas jurídicas, em especial aqueles relacionados à sua “imagem atributo” ou 

reputação no meio social. 

 

O item C está incorreto, pois já se admite a reparação por danos morais às pessoas 

jurídicas, sendo incorreto restringir a sua proteção apenas às pessoas físicas. 

 

D) CORRETA. 

 

Foi esse o entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.722.423-RJ. Segundo entendeu a 

corte cidadã, pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos 

morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade 

institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados 

for evidente. 

 

A situação que ensejou a fixação desse entendimento foi o caso “Jorgina de Freitas”, ex-

procuradora do INSS que organizou um esquema de desvio de verbas de aposentadoria. 

 



 
 

 
 

Segundo o STJ, não afasta a pretensão reparatória o argumento de que as pessoas que 

integram o Estado não sofrem “descrédito mercadológico”. O direito das pessoas 

jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas no âmbito dos prejuízos 

comerciais, mas também nos casos, mais abrangentes, de violação à honra objetiva. 

Nesse plano, até mesmo entidades sem fins lucrativos podem ser atingidas. 

Desse modo, não se pode afastar a possibilidade de resposta à agressão perpetrada por 

agentes do Estado contra a credibilidade institucional da autarquia, a qual implica dano 

reflexo sobre os demais segurados da previdência e os demais jurisdicionados. 

Esse precedente é extremamente importante e representa uma mudança de orientação, 

de todo modo, em relação à antiga posição da corte de não conceder dano moral à 

pessoa jurídica de direito público. Mas tenham cuidado, pois não são todos os atos que 

geram dano moral contra o Estado! 

 

GABARITO: LETRA D 

 

 

77) A respeito de nome civil, assinale a opção correta, conforme o Código Civil. 

A) O nome da pessoa pode ser utilizado em propaganda comercial, mesmo sem a sua 

autorização. 

B) Pseudônimo adotado para o exercício de atividades lícitas possui a mesma proteção 

assegurada ao nome. 

C) Pseudônimo adotado para o exercício de atividades lícitas não possui proteção. 

D) A utilização do nome de uma pessoa por outrem em publicação cujo conteúdo a 

expõe a desprezo público não é ilegal. 

E) O nome da pessoa não pode ser utilizado em propaganda comercial, mesmo com a 

sua autorização. 

 

Assunto: Direitos da Personalidade (nome) 

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil  



 
 

 
 

COMENTÁRIOS:  

 

A), E) ERRADAS. 

 

De acordo com o CC/02, o nome da pessoa pode ser usado em propaganda comercial, 

mediante autorização. 

 

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio 

em propaganda comercial. 

 

B)CORRETA. C) ERRADA. 

 

O CC/02, em seu art. 19, dá ao pseudônimo adotado para atividades lícitas a mesma 

proteção que confere ao nome: 

 

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza 

da proteção que se dá ao nome. 

 

D)ERRADA. 

 

O quesito contraria o exposto no art. 17 do CC/02, segundo o qual: 

 

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por 

outrem em publicações ou representações que a exponham 

ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 

difamatória. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

78) Marcos emprestou seu automóvel a Ricardo. Quinze dias depois, ainda na posse 

do veículo, Ricardo o comprou de Marcos, que realizou a venda sem revelar que o 

automóvel possuía grave defeito mecânico, vício oculto que só foi constatado por 



 
 

 
 

Ricardo na própria data da alienação. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, 

Ricardo tem direito de obter a redibição do contrato de compra e venda, que se sujeita 

a prazo: 

A) prescricional, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 

B) prescricional, de quinze dias, contado da data da alienação. 

C) decadencial, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 

D) decadencial, de quinze dias, contado da data da alienação. 

E) decadencial, de noventa dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 

 

Assunto: Vício redibitório 

Categoria: Lei  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Essa questão é resolvida a partir do conteúdo normativo do art. 445 do CC. Consoante 

esse dispositivo, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no 

preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da 

entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.  

 

Analisando o enunciado e o dispositivo legal, fica fácil concluir que o prazo para reclamar 

do vício redibitório possui natureza decadencial e é de 15 dias, como se trata de bem 

móvel (automóvel) que estava na posse de Ricardo, quando da alienação. Logo, a letra 

D está correta. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

79) Camila e Afonso casaram-se, sob o regime da separação convencional de bens, em 

1987, quando ainda estava em vigor o Código Civil de 1916. Em 2016, quando já em 

vigor o Código Civil de 2002, Camila firmou hipoteca, sem a prévia outorga uxória de 

Afonso. A respeito dessa situação, analise os seguintes itens e assinale o correto. 



 
 

 
 

 A) A hipoteca é nula, porque firmada sem prévia autorização conjugal, na vigência do 

CC/02.  

B) A hipoteca é nula, porque o regime de bens para o casamento foi firmado sob a égide 

do CC/16, tornando aplicável esse diploma legal ao negócio jurídico celebrado por 

Camila. Como o CC/16 previa a necessidade de autorização conjugal como condição de 

eficácia da hipoteca, independentemente do regime de bens, o direito real de garantia 

não foi devidamente constituído. 

C) A hipoteca é válida, porque, tanto sob a vigência do CC/16, como sob a vigência do 

CC 02, não se faz necessária a outorga uxória para constituir esse direito real de garantia. 

D) A hipoteca é válida, porque o negócio jurídico foi celebrado quando já em vigor o 

CC/02, que prevê a dispensa de autorização conjugal como condição de eficácia da 

hipoteca quando o regime de bens for o da separação absoluta, ainda que se trate de 

casamento celebrado na vigência da legislação civil revogada. 

E) A hipoteca é nula, porque o CC/02 prevê que a autorização conjugal, 

independentemente do regime de bens, é verdadeira condição de eficácia da hipoteca. 

 

Assunto: Direitos reais de garantia (Hipoteca) 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B), C), E) ERRADAS. D) CORRETA. 

 

Esta questão aborda situação recentemente analisada pelo STJ, no julgamento de 

recurso especial111, ocasião em que a Corte afirmou que é válida hipoteca firmada na 

vigência do CC/2002 exclusivamente por cônjuge casado sob o regime da separação 

total de bens na vigência do CC/1916. 

 

 
111 REsp 1.797.027-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 
15/09/2020, DJe 18/09/2020. 



 
 

 
 

Das informações do inteiro teor do informativo 680 da jurisprudência da Corte, extrai-

se o seguinte: 

 

Assim, em se tratando de casamento celebrado na vigência do CC/1916 sob o regime da 

separação convencional de bens, somente aos negócios jurídicos celebrados na vigência 

da legislação revogada é que se poderá aplicar a regra do art. 235, I, do CC/1916, que 

previa a necessidade de autorização conjugal como condição de eficácia da hipoteca, 

independentemente do regime de bens. 

Contudo, aos negócios jurídicos celebrados após a entrada em vigor do CC/2002, deverá 

ser aplicada a regra do art. 1.647, I, do CC/2002, que prevê a dispensa de autorização 

conjugal como condição de eficácia da hipoteca quando o regime de bens for o da 

separação absoluta, ainda que se trate de casamento celebrado na vigência da 

legislação civil revogada. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

80) À luz das reflexões doutrinárias e dos entendimentos jurisprudenciais acerca da 

boa-fé objetiva e seus desdobramentos, assinale o quesito correto. 

A) A supressio significa a aquisição de um direito em razão do decurso de longo lapso 

temporal o exercendo. 

B) Para o STJ, ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de dez anos após a 

demissão, por liberalidade do ex-empregador e com assunção de custeio integral do 

serviço, não poderá ser excluído da cobertura do seguro, em razão da boa-fé objetiva e, 

em especial, da incidência da surrectio. 

C) O venire contra factum proprium visa a impedir que a violação à determinada norma 

venha, posteriormente, servir ao transgressor no desdobramento da relação jurídica. 

D) A doutrina nomina como “função de controle” a aplicação do princípio da boa-fé 

objetiva na sua função limitadora do exercício de direitos subjetivos. 

E) Segundo a doutrina civilista, a boa-fé objetiva possui duas funções: a função de 

controle e a função hermenêutico-integradora. 

 



 
 

 
 

Assunto: Da boa-fé objetiva e seus desdobramentos  

Categoria: Doutrina e jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

 

O item está errado, porque conceitua a surrectio e não a supressio. 

 

Apesar de serem figuras diferentes, elas costumam caminhar juntas. Isso porque, a 

supressio representa a situação pela qual a parte perde a prerrogativa de exercer 

determinado direito por não o ter exercido durante certo lapso temporal, fazendo 

nascer na contraparte a confiança de que não mais exerceria essa posição jurídica.  

 

Por outro lado, a surrectio consiste no nascimento do direito ao exercício de 

determinada posição jurídica por ter fundada confiança de ter adquirido essa 

prerrogativa após determinado tempo. 

 

B) ERRADA. 

 

O único equivoco do quesito situa-se na inclusão da surrectio como justificadora da 

obrigação de manutenção do ex-empregado no plano de saúde.  

 

Isso porque, recentemente, o STJ112 analisou controvérsia relativa à obrigação de o ex-

empregador em manter, com base na proteção da confiança (supressio), o plano de 

saúde oferecido ao ex-empregado, transcorridos mais de 10 anos do rompimento do 

vínculo empregatício. 

 

 
112 REsp 1.879.503-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 
15/09/2020, DJe 18/09/2020. 



 
 

 
 

A corte destacou o seguinte, no julgamento: com efeito, não se nega que o art. 30, § 1º, 

da Lei n. 9.656/1998 permite que o ex-empregado demitido e seu grupo familiar se 

mantenham no plano de saúde coletivo empresarial, após o rompimento do vínculo 

empregatício, pelo período de um terço do tempo de permanência como beneficiários, 

com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. 

 

Ou seja, a lei 9656/98 só permite a permanência do empregado no plano de saúde 

coletivo pelo período máximo de 24 meses após a demissão – o que conferiria ao 

empregador o direito de efetuar a exclusão do empregado. 

 

Contudo, com base na proteção da confiança, como face subjetiva do princípio da boa-

fé, o STJ entendeu o caso merecia a aplicação da supressio, com o afastamento da regra 

da lei 9.656/98 que beneficiava o credor, por ter havido o transcurso de mais de 10 anos 

sem que este tenha exercitado a prerrogativa legal. 

 

 

C) ERRADA. 

 

Baseadas na chamada teoria dos atos próprios, tanto doutrina como jurisprudência 

apresentam alguns institutos que servem à concreção do princípio da boa-fé objetiva: 

a) “venire contra factum proprium”; b) “supressio”; c) “surrectio”; d) “tu quoque”.  

 

O “tu quoque” visa impedir que a violação a determinada norma venha, posteriormente, 

servir ao transgressor no desdobramento da relação jurídica. Tal instituto destina-se, 

então, a evitar um comportamento duplo, elencando-se como parâmetro de 

comparação um primeiro posicionamento tido como indevido (contrário à norma) e, na 

sequência, um outro conflitante com o primeiro. 

 

Nessa toada, o quesito reporta ao tu quoque e não ao venire contra factum proprium. 

 

Para distinguir o “tu quoque” do “venire contra factum proprium”, a doutrina tem 

apontado, em síntese, que naquele há um primeiro comportamento contrário a 



 
 

 
 

determinada norma jurídica, não podendo o transgressor valer-se deste ato indevido 

para se beneficiar na sequência da relação.  

 

A seu turno, no “venire contra factum proprium”, que também tem como fim coibir a 

prática de atos contraditórios, os comportamentos isoladamente considerados não são 

indevidos, somente se visualizando a irregularidade quando analisados em conjunto. 

 

D) CORRETA 

E) ERRADA 

 

A doutrina acentua que a boa-fé objetiva se desdobra em três funções: a de cânone 

hermenêutico integrativo do contrato; a de norma de criação de deveres jurídicos; e a 

de norma de limitação ao exercício de direitos subjetivos. 

 

Funções estas que a doutrina resume, respectivamente, em: interpretativa-integrativa, 

criadora e limitadora (ou de controle). Em relação à primeira função, chamada de 

“cânone hermenêutico” ou de “interpretativa-integrativa”, importa realçar que serve 

essencialmente à análise judicial do contrato e da situação de fato estabelecida entre as 

partes, consubstanciando verdadeiro norte na interpretação das cláusulas contratuais. 

 

A segunda função, qual seja, a função criadora da boa-fé objetiva, exprime a ideia de 

que agir de boa-fé não significa apenas cumprir o que se prometeu, mas incorporar à 

sua obrigação diversos outros deveres. São os chamados deveres anexos ou laterais, a 

exemplo dos deveres de deveres de informação; de prestar contas; de colaboração e 

cooperação e dos deveres de proteção, aviso e esclarecimento. 

 

A terceira função da boa-fé objetiva consiste na limitação ao exercício de direitos 

subjetivos. Função esta que a doutrina chama de “controle”, como corretamente 

enunciado no item D. Essa noção decorre da determinação constitucional de que os 

contratos respondam a uma função social.  

 



 
 

 
 

Portanto, o item D representa adequadamente a função de controle da boa-fé objetiva, 

enquanto o item E está incorreto por conferir à boa-fé apenas duas funções, quando, 

em verdade, a doutrina destaca três funções, como visto. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

81) De acordo com o CC/02, devem ser averbados em registro público: 

I) Os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II) A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 

III) A interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV) Os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação; 

V) As sentenças que decretarem o divórcio, a nulidade ou anulação do casamento. 

 

Estão corretos: 

A) IV e V. 

B) I, III e V. 

C) Apenas IV. 

D) III, IV e V. 

E) II, IV e V. 

 

Assunto: Da personalidade e da capacidade 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. B), C), D) e E) ERRADAS. 

 

Esta questão remete à disciplina dos artigos 9º e 10 do CC/02. Esses dispositivos 

enunciam o seguinte: 

 



 
 

 
 

Art. 9º, CC Serão registrados em registro público: 

I - os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do 

juiz; 

III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte 

presumida. 

Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: 

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do 

casamento, o divórcio, a separação judicial e o 

restabelecimento da sociedade conjugal; 

II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou 

reconhecerem a filiação; 

III - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) 

 

A finalidade do registro público é dar publicidade aos atos relativos ao estado das 

pessoas, possibilitando que qualquer um os conheça para proteger os interesses 

próprios e de terceiros. 

 

Nesse contexto, o registro a que se refere o art. 9º diz respeito ao primeiro ato efetuado 

em documento original, conferindo a ele publicidade, enquanto a averbação (do art. 10) 

pressupõe a já existência do registro, no qual será feita uma anotação ou averbação –

acerca de certa mudança na esfera jurídica da pessoa. 

 

Após rememorar essas noções, fica mais fácil memorizar os dispositivos legais e 

perceber que os únicos atos em relação aos quais deve haver averbação são os 

enunciados nos itens IV e V, relativos à sentença de divórcio, nulidade ou anulação do 

casamento e aos atos de reconhecimento de filiação. 

 

GABARITO: LETRA A 

 



 
 

 
 

82) Assinale o quesito que não se coaduna ao regramento do direito real de laje, 

inserido pela Lei nº 13.465/17 no CC/02: 

A) O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou 

privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não 

contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da 

construção-base. 

B) O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um 

sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização tácita ou expressa dos titulares 

da construção-base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas 

vigentes. 

C) A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno 

ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. 

D) O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem 

sobre a sua unidade. 

E) É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta 

de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, 

observadas as posturas previstas em legislação local. 

 

Assunto: Direitos reais (direito real de laje) 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

 

Este item reproduz exatamente o que está previsto no § 1º do art. 1510-A do CC/02, a 

saber: 

Art. 1.510-A.  O proprietário de uma construção-base 

poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua 

construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade 



 
 

 
 

distinta daquela originalmente construída sobre o solo. 

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1º O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o 

subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em 

projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não 

contemplando as demais áreas edificadas ou não 

pertencentes ao proprietário da construção-base. (Incluído 

pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 

B) ERRADA. 

 

Este item está errado, porque, consoante o § 6º do art. 1510-A do CC/02, o titular da 

laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo 

direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-

base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes.  

 

Ou seja, a autorização para a cessão da superfície da construção para a instituição de 

um sucessivo direito real de laje necessariamente deve ser EXPRESSA, não sendo 

suficiente a mera autorização “tácita”, como afirmado no quesito. 

 

C) CORRETA. 

 

Como afirmado no quesito, a instituição do direito real de laje não implica a atribuição 

de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já 

edificadas (§ 4º do art. 1510-A do CC/02).  

 

D) CORRETA. 

 

De fato, consoante o § 2º do art. 1510-A do CC/02, o titular do direito real de laje 

responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade.  

 

E) CORRETA. 



 
 

 
 

 

Outro quesito que reflete a exata literalidade do CC/02, desta vez, do art. 1510-B, que, 

objetivando a preservação da segurança e da integridade física dos habitantes e demais 

membros da coletividade, assim como a harmonia estética das construções, dispõe: 

 

Art. 1.510-B.  É expressamente vedado ao titular da laje 

prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a 

segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do 

edifício, observadas as posturas previstas em legislação 

local. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

83) Em relação à teoria geral do direito civil, julgue os seguintes itens e marque o 

incorreto. 

A) A emancipação voluntária dos pais é ato irrevogável. 

B) O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte 

de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração da ausência. 

C) Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental que a 

impede, de forma permanente, de exprimir sua vontade. Para o Código Civil, ela é 

incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, e permanecerá nessa 

condição mesmo depois de completar 18 anos. 

D) Aquele que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, é relativamente 

incapaz. 

E) A teoria da personalidade condicional define que haverá elemento acidental no 

negócio jurídico que subordine a validade dos direitos de nascituro a evento futuro e 

incerto. 

 

Assunto: Personalidade e capacidade 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 



 
 

 
 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA. 

A emancipação, em regra, é definitiva, irrevogável e irretratável. Por isso, a assertiva 

está correta. 

 

A principal exceção à “definitividade” da emancipação diz respeito à emancipação 

voluntária (parental), que, conforme o Enunciado 397 da V Jornada de Direito Civil “está 

sujeita à desconstituição por vício de vontade”. Nessa mesma linha, é possível a 

anulação da emancipação voluntária por erro ou dolo, por exemplo.  

 

Contudo, como o quesito abordou a irrevogabilidade, e não a anulação, que pode 

excepcionar o caráter definitivo da emancipação, está correto. 

 

B) CORRETA. 

 

A morte presumida sem decretação de ausência diz respeito às hipóteses previstas nos 

incisos I e II do art. 7º do Código Civil, a seguir transcrito: 

Art. 7º. Pode ser declarada a morte presumida, sem 

decretação de ausência: 

I - se for extremamente provável a morte de quem estava 

em perigo de vida; 

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito 

prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o 

término da guerra. 

Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses 

casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas 

as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data 

provável do falecimento. 

 



 
 

 
 

C) e D) CORRETAS. 

 

O estatuto da pessoa com deficiência modificou o regramento da “capacidade” no 

CC/02, que agora conta com as seguintes definições: 

 

ARTS. 3º e 4º do CC/2002  

Após o EPD 

Absolutamente Incapazes  Relativamente Incapazes  

·  Os menores de dezesseis anos. 

I. Maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos; 

II. Ébrios habituais e viciados em tóxico; 

III. Aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua 
vontade;           

IV. Pródigos. 

 

Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade 

são relativamente incapazes, de modo que os itens estão corretos. 

 

E) ERRADA. 

 

A Teoria condicionalista (ou da personalidade condicionada) afirma que embora o 

nascituro não tenha personalidade, possui direitos submetidos a condição suspensiva – 

o nascimento com vida. Tais direitos serão adquiridos em sua plenitude quando do 

implemento da referida condição. 

 

A assertiva deve ser tida como incorreta porque para os adeptos da teoria da 

personalidade condicional a eficácia de direitos patrimoniais do nascituro (e não a 

validade) é que fica condicionada a evento futuro e incerto (o nascimento com vida). 

 



 
 

 
 

Apenas a título de aprofundamento, importa destacar a visão de Cristiano Chaves e 

Nelson Rosenvald acerca da teoria condicionalista.  

 

Segundo esses autores, embora a teoria da personalidade condicional mantenha a 

premissa de que a personalidade jurídica é adquirida somente a partir do nascimento 

com vida (assim como a teoria natalista), tal teoria defende que o nascituro titulariza os 

direitos da personalidade desde a concepção (direito à vida, integridade física, imagem, 

etc.), e que somente os direitos de caráter patrimonial se submetem à condição 

suspensiva do nascimento com vida.  

 

Nessa acepção da teoria condicionalista, o nascituro ainda não teria personalidade 

jurídica porque seria titular apenas de direitos extrapatrimoniais, faltando-lhe a aptidão 

para contrair direitos patrimoniais.  E, se partirmos do pressuposto de que a 

personalidade significa a aptidão genérica para adquirir quaisquer espécies de direitos, 

seria inadmissível a noção de uma personalidade parcial. Daí porque, nessa linha de 

raciocínio da teoria condicionalista, o nascituro titularizaria desde já alguns direitos 

(extrapatrimoniais), mas ainda não teria personalidade, a qual só seria realmente 

adquirida com o nascimento com vida. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

84) Sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, assinale a alternativa errada: 

A) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, 

devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. 

B) Em caso de a gestante ou mãe manifestar interesse em entregar seu filho para a 

adoção, a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do 

art. 25 do ECA, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 

período. 



 
 

 
 

C) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária. 

D) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. 

E) Na hipótese de desistência pelos genitores – manifestada em audiência ou perante a 

equipe interprofissional – da entrega da criança após o nascimento, a criança será 

mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o 

acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Assunto: Direitos das Crianças e dos Adolescentes.  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A questão aborda o artigo 19, § 1º, do ECA, o qual foi alterado pela Lei n. 13.509/2017, 

de modo que a reavaliação da situação da criança ou adolescente que estiver inserido 

em programa de acolhimento familiar ou institucional deverá ser realizada, no máximo, 

a cada três (e não seis) meses.  

 

Artigo 19, § 1º, ECA: “Toda criança ou adolescente que 

estiver inserido em programa de acolhimento familiar 

ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, 

a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária 

competente, com base em relatório elaborado por 



 
 

 
 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de 

forma fundamentada pela possibilidade de reintegração 

familiar ou pela colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 

Lei.” 

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta. 

 

Trata-se da redação do artigo 19-A, § 3º, do ECA referente à ocasião da gestante ou da 

mãe que manifestar interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o 

nascimento.  

 

Artigo 19-A, § 3º, ECA: “A busca à família extensa, 

conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 

25 desta Lei, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, prorrogável por igual período.” 

 

C) CORRETA. 

A alternativa C está correta. 

 

Trata-se da redação do artigo 19, § 2º, do ECA. Referido dispositivo refere-se à colocação 

da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional. Trata-se de uma 

exceção, uma vez que, nos termos do caput do artigo 19 do ECA, “é direito da criança e 

do adolescente ser criado e educado no seio de sua família.”.  

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta. 

 

A questão refere-se ao artigo 18-A do ECA. Além disso, caberá aos pais, integrantes da 

família ampliada, responsáveis, agentes públicos executores de medidas 



 
 

 
 

socioeducativas e por qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e 

adolescentes tratá-los, educá-los e protegê-los, sendo proibido o uso de castigo físico 

ou de tratamento cruel ou degradante.  

 

O artigo 18-A do ECA, em seu parágrafo único, define castigo físico, tratamento cruel 

ou degradante:  

Artigo 18-A, parágrafo único, ECA: “Para os fins desta 

Lei, considera-se: I – castigo físico: ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 

sobre a criança ou o adolescente que resulte em:  a) 

sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou 

degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 

relação à criança ou ao adolescente que: a) humilhe; 

ou b) ameace gravemente; ou c) ridicularize.” 

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. 

 

A questão aborda a literalidade do artigo 19-A, § 8º, do ECA.  

 

GABARITO: LETRA A 

85) Sobre o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa errada: 

A) Em todo atendimento de saúde e em qualquer hipótese, os maiores de oitenta anos 

terão preferência especial sobre os demais idosos. 

B) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de 

optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

C) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) 

das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas 

de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 



 
 

 
 

D) As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão 

fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros 

previstos em lei. 

E) O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso 

a toda entidade de atendimento ao idoso.  

Assunto: Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).  

Categoria: Lei Seca.  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) ERRADA. 

A alternativa A está errada e, portanto, é a que deve ser assinalada.  

 

A questão aborda o artigo 15, § 7º, do Estatuto do Idoso o qual preve prioridade especial 

aos idosos de 80 anos. Contudo, a preferência a qual se refere o dispositivo não se aplica 

em qualquer hipótese, excetuando-se em caso de emergência de outros idosos com 

idade inferior a 80 anos.  

 

Artigo 15, § 7º, Estatuto do Idoso: “Em todo 

atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 

preferência especial sobre os demais idosos, exceto em 

caso de emergência.” 

 

Importante destacar, ainda, que o Estatuto do Idoso determina tal prioridade especial 

em outros dispositivos:  

 

Artigo 2º, § 2º, Estatuto do Idoso: “Dentre os idosos, é 

assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta 

anos, atendendo-se suas necessidades sempre 

preferencialmente em relação aos demais idosos.” 



 
 

 
 

 

Artigo 71, § 5º, Estatuto do Idoso: “Dentre os processos 

de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 

oitenta anos.” 

 

B) CORRETA. 

A alternativa B está correta.  

 

Trata-se da redação do artigo 17, caput, do Estatuto do Idoso. Além disso, o parágrafo 

único prevê a quem será atribuído o direito de optar pelo tratamento de saúde na 

hipótese de o idoso não ter domínio de suas faculdades mentais para exercê-lo.  

 

Artigo 17, Estatuto do Idoso: “Ao idoso que esteja no 

domínio de suas faculdades mentais é assegurado o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 

reputado mais favorável. 

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de 

proceder à opção, esta será feita: 

I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 

II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 

este não puder ser contactado em tempo hábil; 

III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida 

e não houver tempo hábil para consulta a curador ou 

familiar; 

IV – pelo próprio médico, quando não houver curador 

ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 

fato ao Ministério Público.” 

 

C) CORRETA. 

A alternativa C está correta.  

 

A questão se refere à literalidade do artigo 41 do Estatuto do Idoso.  



 
 

 
 

 

D) CORRETA. 

A alternativa D está correta.  

 

Trata-se da redação do artigo 52 do Estatuto do Idoso. Ainda a respeito da fiscalização, 

há o artigo 74, inciso VIII, do Estatuto do Idoso:  

 

Artigo 74, VIII, Estatuto do Idoso: “Compete ao 

Ministério Público: 

VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de 

atendimento e os programas de que trata esta Lei, 

adotando de pronto as medidas administrativas ou 

judiciais necessárias à remoção de irregularidades 

porventura verificadas.” 

 

E) CORRETA. 

A alternativa E está correta. 

 

Trata-se da literalidade do artigo 74, § 3º, do Estatuto do Idoso.  

 

GABARITO: LETRA A 

 

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO  

 

86) Assinale a assertiva correta relacionada à equiparação salarial.  

A) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo, cor, situação familiar 

ou estado de gravidez, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais 

devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo 

dos benefícios do RGPS.  



 
 

 
 

B) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo, cor, situação familiar 

ou estado de gravidez, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais 

devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 40% do limite máximo 

dos benefícios do RGPS.  

C) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo, cor, situação familiar 

ou estado de gravidez, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais 

devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do valor da sua 

última remuneração.  

D) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo 

determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do 

empregado discriminado, no valor de 40% do valor de sua última remuneração.  

E) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo 

determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do 

empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do RGPS.  

 

Assunto: Equiparação salarial.  

Categoria: Legislação 

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

E) CORRETA. 

A assertiva reproduz o teor do art. 461, §6º, da CLT, senão vejamos: 

 

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de 

igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo 

estabelecimento empresarial, corresponderá igual 

salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou 

idade. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (...)  

 



 
 

 
 

§ 6º No caso de comprovada discriminação por motivo 

de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do 

pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em 

favor do empregado discriminado, no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social. (Incluído pela Lei 

nº 13.467, de 2017) 

 

A) INCORRETA. 

 

O §6º do art. 461 menciona a discriminação por motivo de “sexo ou etnia”. 

 

Ao dispor a respeito da discriminação por “motivo de sexo, cor, situação familiar ou 

estado de gravidez”, a assertiva buscou confundir o candidato, uma vez que existe 

dispositivo na CLT nesse sentido, mas ele diz respeito a condutas vedadas por afetar o 

acesso da mulher ao mercado de trabalho. Confira: 

 

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas 

a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher 

ao mercado de trabalho e certas especificidades 

estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: 

(Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)  

I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual 

haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação 

familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser 

exercida, pública e notoriamente, assim o exigir; 

(Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)  

II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa 

do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação 

familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza 



 
 

 
 

da atividade seja notória e publicamente incompatível; 

(Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)  

III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar 

como variável determinante para fins de remuneração, 

formação profissional e oportunidades de ascensão 

profissional; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)  

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, 

para comprovação de esterilidade ou gravidez, na 

admissão ou permanência no emprego; (Incluído pela 

Lei nº 9.799, de 26.5.1999)  

V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para 

deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, 

em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, 

situação familiar ou estado de gravidez; (Incluído pela 

Lei nº 9.799, de 26.5.1999)  

VI - proceder o empregador ou preposto a revistas 

íntimas nas empregadas ou funcionárias. (Incluído pela 

Lei nº 9.799, de 26.5.1999)  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a 

adoção de medidas temporárias que visem ao 

estabelecimento das políticas de igualdade entre 

homens e mulheres, em particular as que se destinam a 

corrigir as distorções que afetam a formação 

profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais 

de trabalho da mulher. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 

26.5.1999)  

 

 

B) INCORRETA. 

A assertiva possui dois erros: além de o §6º do art. 461 da CLT mencionar apenas a 

discriminação por motivo de sexo ou etnia, o valor da multa também está incorreto, 

uma vez que é de 50% do limite máximo dos benefícios do RGPS, e não 40%. 



 
 

 
 

 

C) D) INCORRETAS. 

 

A assertiva apresenta dois erros: além de o §6º do art. 461, da CLT, dispor apenas a 

respeito da discriminação por motivo de sexo ou etnia, a multa é no valor de 50% do 

limite máximo dos benefícios do RGPS, e não do valor da sua última remuneração. 

GABARITO: LETRA E 

 

87) Considere as assertivas a seguir a respeito do adicional de periculosidade e 

insalubridade.  

 

I- A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as  

normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do 

Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.  

II- O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da  

empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em 

percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova 

técnica exigida, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições 

perigosas.  

III- A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade, sendo 

vedado ao julgar utilizar-se de outros meios de prova.  

Assinale a correta:  

A) Apenas a I está correta.  

B) I e II estão corretas.  

C) I e III estão corretas.  

D) II e III estão corretas.  

E) Todas estão corretas.  

 

Assunto: Adicional de periculosidade e insalubridade 

Categoria: Jurisprudência e lei seca 

Nível: Fácil 



 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 

A 1ª assertiva está CORRETA, nos termos do art. 195, da CLT: 

 

Art. 195 - A caracterização e a classificação da 

insalubridade e da periculosidade, segundo as normas 

do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia 

a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do 

Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. 

 

A 2ª assertiva também está CORRETA, conforme o teor da súmula n. 453 do TST: 

Súmula n. 453 do TST: O pagamento de adicional de 

periculosidade efetuado por mera liberalidade da 

empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo 

de exposição ao risco ou em percentual inferior ao 

máximo legalmente previsto, dispensa a realização da 

prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna 

incontroversa a existência do trabalho em condições 

perigosas. 

 

A 3ª assertiva está INCORRETA, uma vez que contraria a OJ 278, da SDI-1. Isso porque, 

de fato, a regra é pela obrigatoriedade da perícia para verificação de insalubridade. 

Contudo, caso não seja possível a sua realização, será possível ao julgar utilizar-se de 

outros meios de prova. Confira: 

 

OJ 278, SDI-1: A realização de perícia é obrigatória para 

a verificação de insalubridade. Quando não for possível 

sua realização, como em caso de fechamento da 

empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios 

de prova. 



 
 

 
 

 

Em síntese, note que a regra é de necessidade de perícia, conforme previsto no art. 195 

da CLT. 

Contudo, há exceções, como na hipótese de pagamento espontâneo pelo empregador 

(súmula 453 do TST), e em caso de empresa fechada (OJ 278 SDI-1). 

GABARITO: LETRA B 

 

88) Em relação aos Recursos Trabalhistas, em específico a Transcendência do Recurso 

de Revista e o regramento fixado na Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a 

alternativa correta: (ANULADA) 

A) É indicador de transcendência jurídica o desrespeito da decisão recorrida à 

Jurisprudência Sumulada do Tribunal Superior do Trabalho.  

B) Configura indicativo de transcendência social a postulação pelo recorrente de direito 

social constitucionalmente previsto. 

C) O reconhecimento da transcendência ou não do recurso de revisto será realizado pelo 

Plenário do Tribunal Superior do Trabalho.  

D) Em relação à decisão sobre a transcendência do recurso de revista, poderá o 

recorrente, durante 15 minutos, realizar sustentação oral em sessão.  

E) Caberá Agravo ao Colegiado do TST, de decisão do Relator que, em agravo 

instrumento, nega transcendência ao recurso de revista interposto.  

Assunto: Recursos 

Categoria: Jurisprudência e lei seca 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 



 
 

 
 

A primeira assertiva está incorreta, pois elenca na verdade um indicativo de 

transcendência política, e não jurídica.  Por outro lado, frisa-se que a transcendência 

jurídica é na verdade a existência de questão nova em relação à interpretação da 

legislação trabalhista.  

A letra B está correta, e reflete o gabarito da questão. Nesse passo, vejamos como a CLT 

tratou da temática exposta: 

 

Art. 896-A (...) § 1º São indicadores de transcendência, 

entre outros:     

I - econômica, o elevado valor da causa;                   

II - política, o desrespeito da instância recorrida à 

jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do 

Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;      

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de 

direito social constitucionalmente assegurado;                       

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da 

interpretação da legislação trabalhista. 

 

A letra C está errada, tendo em vista que poderá o Relator do Recurso de Revista, 

monocraticamente, negar seguimento ao recurso de revista que não houver 

demonstrado a existência da transcendência das questões em debate, observe: 

Art. 896-A (...) § 2o Poderá o relator, 

monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de 

revista que não demonstrar transcendência, cabendo 

agravo desta decisão para o colegiado. 

 

 

A assertiva D está errada apenas pelo período de tal sustentação oral: a CLT fixou o 

interregno de 5 minutos nesses casos, observe: 



 
 

 
 

Art. 896-A (...) § 3º Em relação ao recurso que o relator 

considerou não ter transcendência, o recorrente poderá 

realizar sustentação oral sobre a questão da 

transcendência, durante cinco minutos em sessão. 

 

Sobre a alternativa E: 

O regramento legal fixado na CLT assim dispõe: 

Art. 896-A (...) § 5o É irrecorrível a decisão monocrática do 

relator que, em agravo de instrumento em recurso de 

revista, considerar ausente a transcendência da matéria. 

 

Ocorre que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho declarou a inconstitucionalidade 

do artigo 896-A, parágrafo 5º, da CLT, que prevê a irrecorribilidade da decisão 

monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica 

discutida no agravo de instrumento em recurso de revista. Para a maioria dos ministros, 

a regra, entre outros aspectos, viola o princípio da colegialidade, ao obstaculizar o 

exercício da competência reservada, por lei, às Turmas do TST. 

Segundo o relator, a irrecorribilidade, no caso, viola também os princípios da segurança 

jurídica, da proteção da confiança e da isonomia e dificulta a fixação de precedentes 

pelo TST, “considerando a ausência de parâmetros objetivos para o reconhecimento da 

transcendência e a atribuição de elevado grau de subjetividade por cada relator”. 

Impede, ainda, o exame futuro da controvérsia pelo STF. 

A decisão é, portanto, recorrível. 

 

GABARITO: ANULADA 

 

 



 
 

 
 

89) De acordo com a Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a 

assertiva correta: 

A) Cabe à Justiça do Trabalho apreciar dissídio coletivo de greve referente à Servidores 

Celetistas de autarquia estadual. 

B) Ação rescisória trabalhista que pretende desconstituir condenação em custas 

processuais deverá ser proposta necessariamente em face da União, pois é ela a 

destinatária do referido valor.  

C) A simples alegação da pessoa natural no sentido de que não possui recursos para 

arcar com as custas do processo trabalhista autoriza a concessão, pelo magistrado, da 

justiça gratuita.  

D) É incompatível com o texto constitucional a exigência de pagamento de custas 

processuais pelo demandante, em casos de arquivamento da reclamação por ausência 

injustificada do autor na audiência, ainda que beneficiário da justiça gratuita. 

E) Configura mera irregularidade a ausência de juntada do voto vencido em julgamento 

de recurso ordinário. 

Assuntos: Diversos  

Categoria: Jurisprudência e lei seca 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

A primeira assertiva está incorreta, e confronta com a Jurisprudência do STF e do TST 

sobre a temática. Nesse passo, fixou-se o entendimento de que o dissídio de greve, de 

servidor (estatutário ou celetista) da administração pública direta, autárquica ou 

fundacional, compete à Justiça Comum processar e julgar. 

Nesse sentido, o STF em repercussão geral: 

A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve 

de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e 



 
 

 
 

fundações públicas. STF. Plenário. RE 846854/SP, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. 

Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2017 (repercussão geral) 

Por sua vez, o TST no bojo do seu Informativo 203: 

A Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar dissídio coletivo de greve em que 

se discute a abusividade do movimento paredista deflagrado por servidores celetistas 

de autarquia estadual (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo). (TST. SDC. ReeNec e RO-6371-79.2016.5.15.0000, rel. 

Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 12.08.2019, Informativo TST nº 202). 

A assertiva B também está errada, sendo o entendimento do TST exatamente o oposto, 

ou seja, tal demanda não poderá ser proposta em face da União, caso ela não tenha 

atuado no processo originário, pois seu interesse, no caso, é meramente econômico.  

O TST no Informativo 203 julgou a matéria nos seguintes termos:  

A União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação rescisória cujo propósito 

é desconstituir capítulo atinente às custas processuais do processo matriz do qual não 

fizera parte. O argumento de que haveria legitimidade do ente público em razão de ser 

o destinatário das custas processuais não prevalece, pois o interesse, no caso, é 

meramente econômico. (TST. SBDI-II. RO-10196-96.2013.5.02.0000, rel. Min. Maria 

Helena Mallmann, julgado em 27.08.2019, Informativo TST nº 203). 

A Letra C está correta, coaduna-se com a jurisprudência do TST e é o gabarito da 

questão.  

Nesse diapasão, a simples alegação da pessoa natural, mesmo que após a Reforma 

Trabalhista de 2017, de que não possui recursos financeiros para arcar com as custas 

do processo autoriza a concessão pelo magistrado da justiça gratuita.  

Vejamos o julgado do Tribunal Superior do Trabalho que fundamenta o gabarito: 

Mesmo após a Lei nº 13.467, de 2017 (“Reforma Trabalhista”), a simples afirmação do 

reclamante de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do 

processo autoriza a concessão da justiça gratuita à pessoa natural. (TST. 2ª Turma. RR-



 
 

 
 

340-21.2018.5.06.0001, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 19.02.2020, 

Informativo TST nº 215). 

A letra D está errada tendo em vista que o TST, nessa temática, a par da discussão 

existente na doutrina, julgou pela compatibilidade de tal previsão com o direito 

constitucional de acesso à justiça, conforme se denota do julgado a seguir 

correlacionado:  

O artigo 844, §2º, da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017), que determina 

o pagamento de custas processuais pelo demandante, em casos de arquivamento da 

reclamação por ausência injustificada do autor na audiência, ainda que beneficiário da 

justiça gratuita, é compatível com as garantias constitucionais de acesso à justiça e da 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de 

recursos previstos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. (TST. 

4ª Turma. AIRR-1000178-32.2018.5.02.0385, rel. Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 

julgado em 21.08.2019, Informativo TST nº 203). 

Por fim, a última assertiva da questão está incorreta, pois em tais casos o TST exarou 

entendimento que a ausência de juntada do voto vencido, nesses casos, configura a 

nulidade absoluta do julgado.  

Nessa toada, o Tribunal Superior do Trabalho assim julgou: 

A ausência do voto vencido não pode ser considerada uma mera irregularidade 

passível de ser sanada pela ampla devolutividade do recurso ordinário, porquanto se 

trata de providência que, quando não observada, acarreta a nulidade absoluta do 

julgado. O artigo 941, § 3º, do CPC de 2015 determina que “o voto vencido 

necessariamente será declarado e considerado como parte integrante do acórdão para 

todos os fins legais, inclusive para o de pré-questionamento”, de forma que o legislador 

não deixou nenhuma margem interpretativa apta a relativizar a aplicação do dispositivo. 

A juntada do referido voto, portanto, é condição imprescindível para a efetivação do 

artigo 93, IX, da CF, pois compõe a própria fundamentação da decisão colegiada e 

possibilita o conhecimento pelas partes de todas as razões (acatadas e rechaçadas) que 

resultaram no provimento jurisdicional. (TST. SBDI-II. RO-7956-69.2016.5.15.0000, rel. 

Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 13.08.2019, Informativo TST nº 202). 



 
 

 
 

Atenção: é preciso diferenciar tal entendimento do TST com o entendimento firmado 

pelo STJ sobre questão. Aproveitamos a didática das explicações do Professor Márcio 

André113 para elencarmos a visão da Corte da Cidadania quanto a matéria:  

O § 3º do art. 941 do CPC/2015 prevê que: § 3º O voto vencido 

será necessariamente declarado e considerado parte integrante 

do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-

questionamento. 

Há nulidade do acórdão e do julgamento caso o § 3º do art. 941 

do CPC seja descumprido? Há nulidade se o voto vencido não 

tiver sido juntado ao acórdão? 

• Haverá nulidade do acórdão. 

• Não haverá nulidade do julgamento (salvo se o resultado 

proclamado não refletir a vontade da maioria). 

Em suma: haverá nulidade do acórdão que não contenha a 

totalidade dos votos declarados; por outro lado, não haverá 

nulidade do julgamento, se o resultado proclamado refletir, com 

exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do 

colegiado. STJ. 3ª Turma. REsp 1.729.143-PR, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 12/02/2019 (Info 642). 

GABARITO: LETRA C 

 

90) Julgue os itens a seguir, a partir da jurisprudência do TST: 

I- É possível que os Correios terceirizem sua atividade-fim (serviços postais) por meio de 

convênios com Municípios. 

II- Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho as normas do CPC, logo, o pedido 

deve ser certo e determinado, instruído de planilha discriminada de cálculo. 

 
113 Disponível em: < https://www.dizerodireito.com.br/2019/03/em-caso-de-descumprimento-do-3-do-
art.html> Acesso: 20/08/2020 



 
 

 
 

III - A inobservância das normas de segurança do trabalho configura culpa para efeitos 

de responsabilização civil subjetiva. 

Estão corretos os itens: 

A) I e II; 

B) II e III; 

C) I e III; 

D) Apenas o item I; 

E) I, II e III; 

Assuntos: Diversos  

Categoria: Jurisprudência e lei seca 

Nível: Difícil 

COMENTÁRIOS: 

Atenção aos informativos do TST de 2021! 

O item I está CORRETO: 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível a terceirização de 

atividade-fim, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, submetido ao 

regime de repercussão geral. No caso dos autos, há lei que claramente autoriza a 

realização de convênio com outras entidades, exatamente como o que foi celebrado 

entre a parte reclamada e os Municípios, possibilitando a prestação de serviços postais, 

por meio das agências de correios comunitárias.”  

“É possível que os Correios terceirizem sua atividade-fim (serviços postais) por meio 

de convênios com Municípios’. TST-RR-781-38.2010.5.18.0004, 7ª Turma, rel. Min. 

Evandro Pereira Valadão Lopes, julgado em 24/02/2021 - Informativo 232. 

O item II está INCORRETO. 

Ao exigir do reclamante a formulação de pedido certo, determinado e com indicação 

de valor, não pode o juiz da causa também lhe exigir a simultânea apresentação de 



 
 

 
 

cálculos detalhados. TST-RR-1001473-09.2018.5.02.0061, 2ª Turma, Relator Min. José 

Roberto Freire Pimenta, Julgado em 24/02/2021 - Informativo 232. 

A nova redação do § 1º do artigo 840 da CLT, inserida pela Lei nº 13.467/2017, incluiu 

novas exigências, dirigidas à parte autora, para o ajuizamento de reclamação trabalhista 

na modalidade escrita. 

Tais exigências dizem respeito ao pedido formulado, “que deverá ser certo, 

determinado e com indicação de seu valor”. 

Entende-se por pedido certo aquele que não é realizado de forma implícita, em caráter 

vago ou genérico, mas sim expresso na petição inicial, por exemplo, o pagamento de 

horas extras não adimplidas no curso do contrato. 

Por outro lado, o pedido determinado é aquele realizado de modo preciso, sem que haja 

margem de interpretação sobre o bem da vida que se deseja, ou seja, em 

prosseguimento do exemplo referido, o pagamento da 7ª e 8ª horas trabalhadas 

durante um período determinado. 

Por fim, a indicação de valor é expressão autoexplicativa, sendo obrigação da parte 

apontar o valor que pretende receber em razão de cada pedido certo e determinado 

que formular. 

Verifica-se, portanto, que a norma legal em questão em momento algum também 

determina que a parte está obrigada a trazer memória de cálculo ou indicar de forma 

detalhada os cálculos de liquidação que a levaram a atingir o valor indicado em seu 

pedido. 

Observa-se que a previsão legal em questão tem por objetivo (mens legis), possibilitar 

ao polo passivo o pleno exercício de seus direitos processuais fundamentais de ampla 

defesa e de exercício do contraditório, como garantido pelo artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal. Assim, havendo o reclamante apresentado em sua peça inicial 

pedido certo e determinado, com indicação de valor, está garantido ao reclamado a 

possibilidade de amplo exercício de seus direitos, visto que este sabe precisamente, 

desde o início do processo, quais são os pleitos formulados contra si. 



 
 

 
 

Ainda, não se pode interpretar tal previsão legal de modo a, de forma irrazoável e 

desproporcional, atribuir um peso desmedido sobre o reclamante que, ao início da 

demanda, não tem e nem pode ter conhecimento nem possibilidade de acesso a todos 

os documentos e informações necessárias para a precisa liquidação de suas pretensões. 

Dessa forma, exigindo-se que apresente pedido com indicação precisa de valores, 

inclusive com planilhas de cálculo detalhado, sob pena de, assim, impedir o seu direito 

de acesso ao judiciário (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), direito este 

igualmente fundamental, tão importante quanto os da ampla defesa e contraditório, 

ora mencionados. 

O item III está CORRETO. 

A inobservância das normas de segurança do trabalho configura culpa para efeitos de 

responsabilização civil subjetiva. TST-RO-21582-98.2015.5.04.0000, SBDI-II, rel. Min. 

Maria Helena Mallmann, 02/02/2021 - Informativo 232 

O TST tem entendimento predominante no sentido de que a inobservância das normas 

de segurança do trabalho configura culpa para efeitos de responsabilização civil 

subjetiva. 

No caso, conforme registrado no acórdão rescindendo, restou evidenciada a culpa da 

empresa por não ter observado as normas de segurança do trabalho. 

Assim, não se trata de hipótese de responsabilização objetiva, mas sim subjetiva. Sem 

ofensa, portanto, ao art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal. 

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: [...] XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo 

do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em 

dolo ou culpa; [...]" 

 

DIREITO AMBIENTAL 

 



 
 

 
 

91) Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou 

a destruição significativa da flora é crime ambiental (art. 54 da Lei nº 9.605/1998), e 

de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa 

correta. 

A) O delito previsto na primeira parte no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 prescinde de 

perícia. 

B) Trata-se de um crime material. 

C) Por falta de tipificação legal, o referido delito não tem previsão na forma culposa. 

D) Trata-se de um crime formal, em todas as suas condutas. 

E) O delito previsto na segunda parte tem natureza formal. 

 

Assunto: Lei nº 9.605/1998 (Lei de crimes ambientais).  

Categoria: Legislação  

Nível: Médio.  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA B) ERRADA e D) ERRADA 

 

O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, possui natureza 

formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração 

da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia, vejamos: 

 

Lei nº 9.605/1998, “Art. 54. Causar poluição de 

qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 



 
 

 
 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 

[...] 

 

Desse modo, entende o Superior Tribunal de Justiça114, vejamos: 

 

“O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 

9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde 

humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização 

de perícia”. 

 

 Conclui-se, portanto, que a primeira parte do referido delito tem natureza formal (e não 

material). Frise-se, primeira! (e não todas as condutas do crime). 

 

C) ERRADA 

 

A alternativa está errada. O delito previsto no art. 54, da Lei nº 9.605/1998 possui 

previsão na modalidade culposa, vejamos: 

 

Lei nº 9.605/1998, “Art. 54. Causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 

[...] 

 

E) ERRADA 

 

 
114 EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, 
DJe 20/04/2018 



 
 

 
 

A alternativa está errada. A segunda parte do delito possui natureza material, vejamos: 

 

Lei nº 9.605/1998, “Art. 54. Causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 

[...] 

 

Ressalta-se, que nessa segunda parte se faz necessário a mortalidade ou destruição 

significativa da flora, não sendo suficiente a potencialidade do dano. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

92) Tendo em mente os princípios de direito ambiental, julgue os seguintes itens. 

I) O princípio da precaução implica que quando já há base científica para os danos 

ambientais decorrentes de determinada atividade lesiva ao meio ambiente, deve-se 

impor ao empreendedor condicionantes no licenciamento ambiental para mitigar ou 

elidir os prejuízos. 

II) A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) visará à compatibilização do 

desenvolvimento econômico social com a preservação do meio ambiente. 

III) O princípio do poluidor pagador implica que as pessoas que utilizam recursos 

naturais devem pagar pela sua utilização, mesmo que não haja poluição, a exemplo do 

uso racional da água. 

IV) O princípio da solidariedade intergeracional pode ser extraído da redação do art. 225 

da Constituição Federal. 

Estão corretas: 

A) Todos os itens. 



 
 

 
 

B) I, II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e IV. 

E) II e IV. 

 

Assunto: Princípios ambientais 

Categoria: Doutrina 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I) ERRADA.  

 

O item não tratou do princípio da precaução, mas sim do princípio da prevenção. É 

comum em provas objetivas a inversão desses conceitos. Fiquem atentos! O princípio 

da prevenção está implicitamente consagrado no art. 225 da CF e presente em 

resoluções do CONAMA. Incide quando há RISCO CERTO, CONHECIDO OU CONCRETO E 

CERTEZA CIENTÍFICA sobre a natureza e extensão dos danos que podem ser causados ao 

meio ambiente. Exemplo de sua aplicação é a exigência de estudo ambiental para o 

licenciamento de atividade que possa causar dano ao meio ambiente.  

 

O princípio da precaução, a seu turno, está implicitamente consagrado no art. 225 da 

CF. Foi previsto na Declaração do RIO (ECO 92), no princípio 15. Quando houver ameaça 

de danos sérios ou irreversíveis, a ausência absoluta de certeza científica não deve ser 

utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para 

precaver a degradação ambiental. Diante da AUSÊNCIA ABSOLUTA DE CERTEZA 

CIENTÍFICA incide o in dubio pro natura ou salute. É com base nesse princípio que a 

doutrina sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas 

ambientais. 

 

II) CORRETA.  



 
 

 
 

 

É o que prevê o art. 4º, I, da Lei 6.938/1981. Trata-se do princípio do desenvolvimento 

sustentável. Esse princípio decorre de uma ponderação que deve ser feita 

casuisticamente entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e o direito 

à preservação ambiental. 

 

III) ERRADA.  

 

O item trata do princípio do usuário pagador, e não do princípio do poluidor pagador. O 

PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR implica que o poluidor deve responder pelos custos 

sociais da degradação causada por sua atividade impactante (externalidades negativas). 

O PRINCÍPIO DO USUÁRIO PAGADOR, por sua vez, acarreta que quem utiliza os recursos 

naturais deve pagar por essa utilização, mesmo que não haja poluição.  

 

IV) CORRETA.  

 

O princípio da solidariedade intergeracional ou equidade inspirou a parte final do caput 

do art. 225 da CF ao estabelecer que as presentes e futuras gerações devem preservar 

o meio ambiente e adotar políticas ambientais para as presentes e futuras gerações. 

 

Considerando que os itens II e IV estão corretos, devemos assinalar a alternativa E. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

93) Sobre o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório 

de impacto ambiental (RIMA), é incorreto afirmar:  

A) O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar. 

B) Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado, o 

RIMA será acessível ao público. 

C) O licenciamento ambiental é procedimento administrativo, enquanto a licença 

ambiental é ato administrativo, consoante disposto na resolução 237 do CONAMA. 



 
 

 
 

D) A licença ambiental para empreendimentos e atividades que causem qualquer tipo 

de degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA). 

E) Compete ao órgão ambiental municipal o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 

 

 

Assunto: Licenciamento ambiental 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A), B), C) e E) CORRETAS. D) ERRADA. 

Esta questão demandava o conhecimento das seguintes disposições das resoluções 

01/86 e 237 do CONAMA: 

 

Resolução 01/86 do CONAMA, Artigo 7º - O estudo de 

impacto ambiental será realizado por equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou 

indiretamente do proponente do projeto e que será 

responsável tecnicamente pelos resultados 

apresentados. (LETRA A) 

   Artigo 11 - Respeitado o sigilo industrial, assim 

solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA 

será acessível ao público. (LETRA B) Suas cópias 

permanecerão à disposição dos interessados, nos 

centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e do 

estadual de controle ambiental correspondente, 

inclusive o período de análise técnica,  



 
 

 
 

§ 1º - Os órgãos públicos que manifestarem interesse, 

ou tiverem relação direta com o projeto, receberão 

cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação,  

§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto 

ambiental e apresentação do RIMA, o estadual 

competente ou o IBAMA ou, quando couber o 

Município, determinará o prazo para recebimento dos 

comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e 

demais interessados e, sempre que julgar necessário, 

promoverá a realização de audiência pública para 

informação sobre o projeto e seus impactos 

ambientais e discussão do RIMA. 

 

 

Resolução 237 do CONAMA, Art. 1º - Para efeito desta 

Resolução são adotadas as seguintes definições: I - 

Licenciamento Ambiental: procedimento 

administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais , 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições 

legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso; 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente, estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental 

que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 

pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 



 
 

 
 

ampliar e operar empreendimentos ou atividades 

utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental. (LETRA C). 

 

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio 

dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto sobre o meio 

ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 

garantida a realização de audiências públicas, quando 

couber, de acordo com a regulamentação. (LETRA D) 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, 

verificando que a atividade ou empreendimento não é 

potencialmente causador de significativa degradação 

do meio ambiente, definirá os estudos ambientais 

pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.  

 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, 

ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados 

e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades de 

impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 

convênio. (LETRA E). 

 

 

Portanto, apenas o item D está errado, já que, nos termos do art. 3º da Resolução 237 

do CONAMA, a licença ambiental para empreendimentos e atividades que causem 

SIGNIFICATIVA degradação – e não qualquer degradação – do meio ambiente é que 



 
 

 
 

dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

sobre o meio ambiente (EIA/RIMA). 

 

GABARITO: LETRA D 

 

94) Segundo as disposições da Lei Federal n. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, julgue os itens a seguir. 

(  ) A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. 

(  ) É permitida, após autorização do órgão gestor, a introdução de espécies não autóctones 

nas unidades de conservação de uso sustentável. 

(  ) Na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em regulamento, 

somente serão permitidas a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, 

recreativos e educacionais. 

( ) As unidades de conservação da Reserva Biológica, da Estação Ecológica, do Parque 

Nacional, do Refúgio de Vida Silvestre e do Monumento Natural integram as Unidades de 

Proteção Integral. 

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta. 

A) FVVF 

B) FFFV 

C) FVFF 

D) VFVV 

E) VFFV 

 

Assunto: Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)  

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 



 
 

 
 

 

I- VERDADEIRO 

 

Conforme previsão do art. 41, §2º da Lei nº 9.985/2000: 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 41. A Reserva da Biosfera é um 

modelo, adotado internacionalmente, de gestão 

integrada, participativa e sustentável dos recursos 

naturais, com os objetivos básicos de preservação da 

diversidade biológica, o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a 

educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e 

a melhoria da qualidade de vida das populações.  

§ 2º A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de 

domínio público ou privado. (grifamos) 

 

II-FALSO 

 

Ao contrário do afirmado na assertiva, a Lei 9.985/00 VEDA a introdução de espécies 

não autóctones nas unidades de conservação, independentemente de serem do tipo de 

proteção integral ou uso sustentável, não havendo qualquer exceção. Veja abaixo a 

literalidade do art. 31 da lei: 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 31. É proibida a introdução nas 

unidades de conservação de espécies não autóctones. 

(grifamos) 

 

III-VERDADEIRO 

 

A assertiva se coaduna totalmente à previsão do art. 21, § 2º, da Lei do SNUC, a saber: 

 



 
 

 
 

Lei nº 8.987/95, Art. 21 § 2º Só poderá ser permitida, 

na Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

conforme se dispuser em regulamento:  

I - a pesquisa científica;  

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais. (grifamos) 

 

 

De fato, todas as unidades de conservação referidas na assertiva estão inseridas na 

categoria de proteção integral. Por oportuno, revisemos o art. 8º da Lei 9.985/00: 

 

Lei nº 8.987/95, Art. 8º O grupo das Unidades de 

Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidade de conservação:  

I - Estação Ecológica;  

II - Reserva Biológica;  

III- Parque Nacional;  

IV - Monumento Natural;  

V - Refúgio de Vida Silvestre. (grifamos) 

 

GABARITO: LETRA D  

 

95) Segundo o disposto na Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), é incorreto 

afirmar que: 

A) Uma importante inovação do Novo Código Florestal foi a instituição do Cadastro 

Ambiental Rural - CAR. A inscrição nesse cadastro é obrigatória e por prazo 

indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. 



 
 

 
 

B) O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do 

solo dependem de autorização prévia. 

C) Não deve ser exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios 

artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água 

naturais.  

D) A lei estabelece serem de interesse social as atividades de pesquisa e extração de 

areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente.  

E) A lei classifica como atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental a 

implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes 

tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber. 

Assunto: Código Florestal 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

A assertiva possui por base uma recente alteração legislativa.  A partir da Lei 

13.887/2019, que alterou o Código Florestal, foi estabelecido que a inscrição no CAR é 

obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. Veja: 

  

Lei nº 12.651/2012, Art. 29. É criado o Cadastro 

Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional 

de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro 

público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 

para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 

integrar as informações ambientais das propriedades e 

posses rurais, compondo base de dados para controle, 



 
 

 
 

monitoramento, planejamento ambiental e 

econômico e combate ao desmatamento. [...] 

§ 3º A inscrição no CAR é obrigatória e por prazo 

indeterminado para todas as propriedades e posses 

rurais.  (Redação dada pela Lei nº 13.887 de 2019) 

 

B) ERRADA 

A assertiva não se coaduna ao regramento legal. Veja: 

Lei nº 12.651/2012, Art. 35 § 3º O corte ou a 

exploração de espécies nativas plantadas em área de 

uso alternativo do solo serão permitidos 

independentemente de autorização prévia, devendo o 

plantio ou reflorestamento estar previamente 

cadastrado no órgão ambiental competente e a 

exploração ser previamente declarada nele para fins 

de controle de origem. (grifamos) 

 

C) CORRETA 

O Código Florestal define como área de preservação permanente “as áreas no entorno 

dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 

cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento” (art. 

4º, III).  

 

Mais à frente, complementa, no § 1º, do art. 4º, que: 

Lei nº 12.651/2012, Art. 4º § 1º Não será exigida Área 

de Preservação Permanente no entorno de 

reservatórios artificiais de água que não decorram de 

barramento ou represamento de cursos d’água 

naturais. (grifamos) 



 
 

 
 

 

A assertiva está correta, pois reporta à referida exceção contida no Código Florestal – 

isto é, da desnecessidade de APP no entorno de reservatórios que não decorram de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais. 

 

D) CORRETA 

O quesito remete à literalidade da alínea f, do inciso IX, do art. 3º, do Código Florestal, 

onde se lê que: 

Lei nº 12.651/2012, Art. 3º Para os efeitos desta Lei, 

entende-se por:  

IX - interesse social:  

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, 

saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade 

competente; 

 

E) CORRETA 

 

Do mesmo modo, este quesito apenas reporta à literalidade do Código Florestal, desta 

vez, à alínea b, do inciso X, do art. 3º, cujo teor é o seguinte: 

Lei nº 12.651/2012, Art. 3º Para os efeitos desta Lei, 

entende-se por:  

X - atividades eventuais ou de baixo impacto 

ambiental:  

b) implantação de instalações necessárias à captação e 

condução de água e efluentes tratados, desde que 

comprovada a outorga do direito de uso da água, 

quando couber; 

 



 
 

 
 

GABARITO: LETRA B  

 

 

DIREITO FINANCEIRO 

 

96) No que diz respeito às normas constitucionais sobre finanças públicas, julgue os 

itens subsequentes e assinale, ao final, a alternativa incorreta. 

A) Conforme entendimento do STF, ao Poder Legislativo é reconhecida a possibilidade 

ampla de emendar proposições da lei orçamentária, uma vez que é imperativo 

constitucional a interferência dos representantes do povo no direcionamento dos 

recursos financeiros. 

B) É obrigatória a execução orçamentária e financeira de programações incluídas por 

todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito 

Federal, em montante correspondente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida 

realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da 

programação definidos em lei complementar. 

C) A União deve organizar e manter registro centralizado de projetos de 

investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de 

viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. 

D) Segundo a redação literal da CF/88, integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para 

o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, 

anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos 

que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em 

andamento. 

E) Para fins de cumprimento dos percentuais indicados pela CF/88 como de execução 

obrigatória, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes 

orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das 

programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos 

respectivos montantes. 



 
 

 
 

Assunto: Normas constitucionais sobre Finanças Públicas 

Categoria: Legislação 

Nível: Fácil 

COMENTÁRIOS: 

A) ERRADA 

A assertiva pretende averiguar se o candidato conhece as limitações constitucionais à 

possibilidade de emendar os projetos de lei do orçamento anual, nos termos previstos 

no § 3º do art. 166 da Constituição de 1988. 

 

 Art. 166 (...) § 3º, CF As emendas ao projeto de lei do 

orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem 

somente podem ser aprovadas caso: I - sejam compatíveis 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; II - indiquem os recursos necessários, 

admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, 

excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, 

Municípios e Distrito Federal; 

ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

 

A afirmação está errada porque a possibilidade de emendas não é ampla, ao contrário, 

é limitada ao rol taxativo previsto na Constituição da República. E o posicionamento do 



 
 

 
 

STF é precisamente no sentido da necessidade de respeito às hipóteses limitativas 

previstas na Constituição. Assim, 

O poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente 

constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao 

exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não 

traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis, pode ser 

legitimamente exercida pelos membros do legislativo, desde que respeitadas as 

limitações estabelecidas na Constituição da República. (ADI 1.050 MC, Rel. Min. Celso 

de Melo, DJ de 23/04/2004). 

 

B) CORRETA. 

Cuida-se da redação literal do art. 166, §12º, da CF (inserido pela EC 100/19), segundo 

o qual: 

Art. 166, § 12. A garantia de execução de que trata o § 11 

deste artigo aplica-se também às programações incluídas 

por todas as emendas de iniciativa de bancada de 

parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no 

montante de até 1% (um por cento) da receita corrente 

líquida realizada no exercício anterior.          (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019). 

 

C) CORRETA. 

Trata-se de inovação inserida na CF pela recente EC 102/19. É o teor do § 15º do art. 165 

da CF/88: “A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de 

investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de 

viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira”. 

 

D) CORRETA. 



 
 

 
 

Importante atentar para as inovações da EC 102/19 na CF/88, por serem as novidades 

legislativas temas de predileção dos examinadores. Confiram a redação literal do § 12 

do art. 165: 

Art. 165, §12, CF, Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, 

para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2 

(dois) exercícios subsequentes, anexo com previsão de 

agregados fiscais e a proporção dos recursos para 

investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual 

para a continuidade daqueles em andamento. 

 

E) CORRETA. 

 

Cuida-se da redação expressa do § 14º, do art. 166 da CF/88, dada pela EC 100/19, a 

saber: 

Art. 166, § 14, CF, Para fins de cumprimento do disposto nos 

§§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão 

observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, 

cronograma para análise e verificação de eventuais 

impedimentos das programações e demais procedimentos 

necessários à viabilização da execução dos respectivos 

montantes. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

97) Em relação ao regime de pagamento de despesas decorrentes de decisões 

judiciais, assinale a opção correta. 

A) O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração 

do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva não deve 



 
 

 
 

observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, 

devendo ser efetuado por meio de folha suplementar. 

B) Para o Supremo Tribunal Federal, a cessão de crédito alimentício implica a alteração 

da natureza alimentar do precatório. 

C) É possível haver, mais de uma vez, o reconhecimento ao credor do direito à 

preferência constitucional no pagamento de precatórios distintos, ainda que no mesmo 

exercício financeiro, desde que observado o limite estabelecido pelo § 2º do art. 100 da 

CF/88 em cada um dos precatórios. 

D) A preferência prevista no § 2º do art. 100 da Constituição Federal pode ser 

reconhecida mais de uma vez em um mesmo precatório. 

E) Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do 

precatório e seu efetivo pagamento, ainda que realizado o pagamento durante o 

período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição. 

 

Assunto: Regime constitucional dos precatórios 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

A) ERRADA 

 

Este quesito reporta à tese 831 da repercussão geral do STF. Em 2015, a Corte firmou a 

posição no sentido de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre 

a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem 

concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da 

Constituição Federal”. 

 

No inteiro teor do acórdão em que firmada a tese, lê-se que: 

 

É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os 

pagamentos devidos pela  Fazenda Pública  estão   adstritos  ao  



 
 

 
 

sistema   de   precatórios,  nos termos do que dispõe o artigo 100 

da Constituição Federal, o  que   abrange, inclusive,  as   verbas   

de   caráter  alimentar, não  sendo suficiente a afastar essa 

sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de 

sentença concessiva de mandado de segurança. 

 

Nas palavras do Ministro Relator, Luiz Fux, “se nem o caráter alimentar do crédito contra 

a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito   

menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença 

concessiva de mandado de segurança”. Logo, o item está errado. 

 

B) ERRADA 

O quesito remete ao tema 361 de repercussão geral, que trata da “transmudação da 

natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele 

estampado”. 

Trata-se de tema extremamente importante que foi alvo de recentíssima decisão do STF. 

Portanto, é muito provável que esteja nas próximas provas!  

O relevantíssimo tema foi decidido pelo STF em maio de 2020, com ementa publicada 

em junho, com o seguinte teor: PRECATÓRIO – CRÉDITO – CESSÃO – NATUREZA. A 

cessão de crédito NÃO implica alteração da natureza115. Nos termos do voto do relator 

do Recurso Extraordinário em que firmada a tese, o Ministro Marco Aurélio, 

“independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este 

veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da 

cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão”. 

Portanto, crédito alimentício, mesmo cedido à pessoa que não possui essa qualidade, 

não perde a sua natureza preferencial, devendo ser pago na ordem cronológica 

prioritária. 

 
115 RE 631537, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020. Grifos acrescidos. 



 
 

 
 

Como se lê no voto do Ministro Marco Aurélio, caso fosse admitido entendimento 

contrário, os credores alimentícios, a quem a CF/88 tenta proteger, seriam prejudicados. 

Isso porque, nas palavras de Marco Aurélio: “consideradas as condições do mercado, se 

o crédito perde qualidade que lhe é própria, a viabilizar pagamento preferencial, ocorre   

a   perda de interesse na aquisição ou, ao menos, a diminuição do valor”. 

 

C) CORRETA. D) ERRADA 

Os quesitos C e D remetem a recente julgado do STJ, veiculado no informativo 670 de 

sua jurisprudência. Segundo o entendimento da Corte no referido julgamento, caso o 

credor seja idoso e portador de doença grave, por exemplo, não pode pretender 

aplicar, no mesmo precatório, as duas características que lhe conferem a preferência. 

Para o STJ, as hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou 

deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que 

tenha como destinatário um mesmo credor. 

Consoante decidiu a Corte: “A preferência autorizada pela Constituição não pode ser 

reconhecida duas vezes em um mesmo precatório porque isso implicaria, por via 

oblíqua, a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 

2º do art. 100 da CF/88 revela que, após o fracionamento para preferência, eventual 

saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do 

precatório. Portanto, as hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou 

deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que 

tenha como destinatário um mesmo credor”116.  

Por outro lado, a jurisprudência diferencia a situação em que o credor possua 

precatórios distintos para serem pagos em certo exercício financeiro e pretenda fazer 

o uso da “fila preferencial” em cada um dos precatórios. 

Neste caso, é possível haver, mais de uma vez, o reconhecimento ao credor do direito à 

preferência constitucional no pagamento de precatório, ainda que no mesmo exercício 

 
116 STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 61.014-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2020 (Info 
670). 



 
 

 
 

financeiro, desde que observado o limite estabelecido pelo § 2º do art. 100 da CF/88 em 

cada um dos precatórios.  

O STJ possui jurisprudência nesse sentido, tendo decidido no AgInt no RMS 61.014-RO117 

que não contraria o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição o pagamento de mais 

de um precatório dentro da sistemática da ‘super preferência’ estabelecida no 

referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário.  

E) ERRADA 

O quesito contraria o entendimento firme do STF, veiculado, inclusive, em Súmula 

Vinculante e reafirmado em recente precedente: 

 

Súmula vinculante 17 - Durante o período previsto no § 

1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de 

mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 

 

O recente precedente de que se falou foi o RE 1169289, no qual o STF118 reafirmou que 

não incidem juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do 

precatório e seu efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado 

constitucionalmente. 

O prazo estipulado constitucionalmente é o do § 5º do art. 100, a saber: 

 

 

 

 

 

 
117 STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 61.014-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2020 (Info 
670). 
118 STF. Plenário. RE 1169289, Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 
16/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 1037) (Info 984 – clipping). 

Art. 100, § 5º, CF 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. 



 
 

 
 

 

GABARITO: LETRA C 

 

 

98) O ciclo orçamentário é o período em que se desenvolvem as atividades 

relacionadas ao orçamento. Sobre ele, assinale a alternativa correta. 

A) O Poder Executivo pode alterar a proposta orçamentária do Poder Judiciário, ainda 

que em consonância com a LDO. 

B) O Poder Executivo pode propor emendas ao orçamento. 

C) O ciclo orçamentário coincide com o exercício financeiro. 

D) A iniciativa de leis para benefícios fiscais, por impactarem diretamente nas contas 

públicas, é exclusiva do Chefe do Executivo. 

E) O Poder Executivo deve estabelecer, em até 60 dias após a publicação dos 

orçamentos, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso. 

Assunto: Ciclo orçamentário 

Categoria: Doutrina e lei seca 

Nível: Fácil 

COMENTÁRIOS: 

O ciclo orçamentário é um dos temas mais explorados pelas bancas examinadores 

quando resolvem explorar a parte doutrinária do Direito Financeiro.  

No que consiste o ciclo orçamentário? Para Harrison Leite31, “consiste numa série de 

fatos orçamentários que se sucedem, iniciando-se com a necessidade de determinado 

recurso, plenamente Justificada, até a sua correta aplicação e posterior fiscalização”. 



 
 

 
 

Os autores variam quanto ao entendimento às fases do ciclo orçamentário. Harrison 

Leite classifica nas seguintes etapas: iniciativa → apreciação → sanção ou veto → 

execução → controle. 

No entanto, a classificação mais comum na doutrina é a seguinte: 

ELABORAÇÃO → APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO → EXECUÇÃO → CONTROLE E AVALIAÇÃO 

A) INCORRETA. 

Incorreto. Segundo Harrison Leite, “em observância à separação dos poderes, não pode 

o Executivo alterar a proposta orçamentária enviada pelo Judiciário ou demais poderes, 

desde que em observância da LDO”. 

O Executivo, não concordando com a proposta enviada pelos demais Poderes e MP que 

se encontra de acordo com a LDO, terá apenas uma saída: 

No caso, ele consolida da forma como encaminhado e, 

querendo, propõe uma emenda modificativa à Comissão Mista 

Permanente (art. 166, § 5° da CF) a fim de o Legislativo discutir 

sobre a matéria. O que não pode é o Executivo alterar a proposta 

orçamentária do Judiciário ou demais Poderes e órgãos. 

Entretanto, no caso de não seguirem os limites da LDO, o Executivo poderá ajustar a 

proposta dos demais Poderes e MP: 

Se os Poderes e o Ministério Público, ao elaborarem suas 

propostas orçamentárias, não observaram os limites estipulados 

conjuntamente na LDO, o Poder Executivo poderá proceder aos 

ajustes necessários para fins de consolidação da proposta 

orçamentária anual (art. 99, § 4° e are. 127, 5°, ambos da CF/88). 

B) CORRETA. 

Correto. O Executivo poderá, sim, propor emendas ao orçamento. Para isso, a votação 

da parte cuja alteração é proposta não pode ter sido iniciada nas Comissões. Segundo o 

art. 166, § 5º, da CRFB: 



 
 

 
 

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao 

Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a 

que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na 

Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. 

 

C) INCORRETA. 

O ciclo orçamentário não se confunde com o exercício financeiro, sendo mais longo que 

este. Segundo Harrison Leite: 

Logo, é um conjunto de etapas que não se adstringem a um 

exercício financeiro, visto que os fenômenos orçamentários não 

se exaurem com a sua ocorrência, deixando reflexos que serão 

objeto de análise por parte dos setores competentes. Por esta 

razão se afirma que o ciclo orçamentário não se confunde com o 

exercício financeiro, pois este corresponde a uma das fases do 

ciclo, até porque a fase de preparação da proposta orçamentária 

e sua elaboração precedem o exercício financeiro, e a fase de 

avaliação e prestação de comas o ultrapassa. 

D) INCORRETA. 

Errado. O STF já decidiu que a iniciativa privativa e indelegável do Chefe do Executivo 

para elaborar leis orçamentárias não alcança leis de benefícios fiscais, que são de 

iniciativa concorrente. Explica Harrison Leite: 

Conforme se depreende parlamentar pode apresentar projeto 

de lei sobre a matéria, ainda que para conceder benefícios 

jurídicos de ordem fiscal. [...] O STF tem ratificado o 

entendimento de que a iniciativa de lei para benefícios fiscais é 

concorrente, não cabendo apenas ao Chefe do Executivo (ARE 

743.480). Desse modo, para o STF, o impacto dos incentivos 

fiscais nas contas públicas - isto é, a renúncia de receita – não faz 

delas verdadeiras leis orçamentárias, para os fins do disposto no 

artigo 165 da Constituição Federal. 



 
 

 
 

Vale relembrar que a iniciativa reservada do Chefe do Executivo é prevista no art. 84, 

XXIII c/c art. 61, § 1º, II, “b”, da CRFB: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de 

orçamento previstos nesta Constituição; 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 

cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao 

Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que: 

II - disponham sobre: 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária 

e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração 

dos Territórios; 

 

 

E) INCORRETA. 

O prazo é de 30 dias, e não de 60. Diz a LRF: 

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos 

termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e 

observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o 

Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso. (Vide 

Decreto nº 4.959, de 2004) (Vide Decreto nº 5.356, de 2005) 



 
 

 
 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a 

finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 

diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

 

 

GABARITO: LETRA B 

99) Segundo a Lei nº 4.320/64, as concessões de empréstimos classificam-se como: 

A) inversões financeiras. 

B) despesas de custeio. 

C) investimentos. 

D) transferências correntes. 

E) transferências de capital. 

Assunto: Lei nº 4.320/64 

Categoria: Lei seca 

Nível: Médio 

COMENTÁRIOS: 

A concessão de empréstimos é uma inversão financeira (art. 13 da Lei nº 4.320/64): 

 



 
 

 
 

 

Relembremos o conceito de inversão financeira (art. 12, § 5º da Lei nº 4.320/64): 

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as 

dotações destinadas a: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer espécie, já 

constituídas, quando a operação não importe aumento 

do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou 

empresas que visem a objetivos comerciais ou 

financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros 

 

GABARITO: LETRA A 

 



 
 

 
 

100) Sobre as antecipações de receita orçamentária (ARO), assinale a alternativa 

incorreta. 

A) A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência 

de caixa durante o exercício financeiro. 

B) A ARO somente poderá ocorrer, em qualquer ano do mandato do Chefe do Executivo, 

a partir do décimo dia do início do exercício. 

C) A operação não poderá ser realizada enquanto existir uma anterior da mesma 

natureza não integralmente resgatada. 

D) Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 

operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que 

vier a esta substituir. 

E) A ARO deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 

dezembro de cada ano. 

Assunto: Lei de Responsabilidade Fiscal 

Categoria: Lei seca 

Nível: Fácil 

COMENTÁRIOS: 

A questão pediu a alternativa errada e poderia ser resolvida integralmente utilizando o 

art. 38 da LRF: 

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de 

receita destina-se a atender insuficiência de caixa 

durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências 

mencionadas no art. 32 e mais as seguintes: 

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início 

do exercício; 

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos 

incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano; 



 
 

 
 

III - não será autorizada se forem cobrados outros 

encargos que não a taxa de juros da operação, 

obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica 

financeira, ou à que vier a esta substituir; 

IV - estará proibida: 

a) enquanto existir operação anterior da mesma 

natureza não integralmente resgatada; 

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador 

ou Prefeito Municipal. 

§ 1o As operações de que trata este artigo não serão 

computadas para efeito do que dispõe o inciso III do art. 

167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo 

definido no inciso II do caput. 

§ 2o As operações de crédito por antecipação de receita 

realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas 

mediante abertura de crédito junto à instituição 

financeira vencedora em processo competitivo 

eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. 

§ 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de 

acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto 

e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as 

sanções cabíveis à instituição credora. 

 

Com base nesse artigo, vamos às alternativas: 

A) CORRETA. 

É o caput do art. 38. De fato, a operação de crédito por antecipação de receita destina-

se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro. 

B) INCORRETA. 



 
 

 
 

Esse é o gabarito. uito embora as ARO só possam ocorrer a partir do décimo dia do 

exercício, ela não poderá feita em qualquer ano do mandato do Chefe do Executivo. Há 

vedação de ARO no último ano do mandato (art. 38, I e IV, “b”). 

C) CORRETA. 

A ARO não poderá ser realizada enquanto existir operação anterior da mesma natureza 

não integralmente resgatada (art. 38, IV, “a”). 

D) CORRETA. 

A ARO não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros 

da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que 

vier a esta substituir (art. 38, III). 

E) CORRETA. 

A ARO deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 

dezembro de cada ano (art. 38, II). 

GABARITO: LETRA B 

 


