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E aí, meus amigos do RevisãoPGE, tudo certo? 

 

Nesse material reunimos as 100 principais questões das provas de Procuradorias que 

ocorreram em 2021/2022 (PGE AL, PGE GO, PGE RS e PGE PB). 

 

As questões foram comentadas e aprofundadas item por item, para que você 

compreenda quais temas foram objetos de cobrança, se a fundamentação foi com 

base na legislação, doutrina ou jurisprudência. 

 

Bons estudos! 
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GABARITO COMENTADO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL (20Q) 

 

1) (PGE-AL – Cebraspe) Na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública, 

citada, poderá: 

A) Impugnar a execução se houver excesso de execução, prescrição ou nulidade do 

título.  

B) Opor embargos alegando inexequibilidade ou nulidade do título.  

C) Impugnar a execução alegando nulidade do título ou causa modificativa ou extintiva 

da obrigação.  

d) Opor embargos, podendo apenas alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação.   

E) Opor embargos, podendo apenas alegar causa extintiva da obrigação ou prescrição.   

 

Assunto: Fazenda Pública em juízo, Processo de execução de títulos extrajudiciais  

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

A) INCORRETA 

Alternativa poderia ser eliminada pelo candidato a partir do conhecimento macro acerca 

da temática da execução, uma vez que nos casos de execução, a defesa deve ser feita 

por meio de embargos e não por impugnação.  

 

B) CORRETA 

Por se tratar de execução de título extrajudicial, a defesa é realizada por meio da 

oposição de Embargos à Execução, conforme previsão expressa do art. 910 do CPC/15, 

in verbis: 
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CPC/15   

Art. 910 - Na execução fundada em título extrajudicial, a 

Fazenda Pública será CITADA para opor embargos em 30 

(trinta) dias. 

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a 

decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal. 

§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa 

no processo de conhecimento. 

 

Vale ressaltar que o parágrafo segundo do art. 910, não estabelece qualquer limitação 

acerca de matérias a serem questionadas via oposição de embargos, atribuindo a 

fazenda pública a possibilidade de deduzir qualquer defesa que seja cabível no âmbito 

do processo de conhecimento, dando azo, ao que a doutrina denomina de Cognição 

Plena. 

 

C) INCORRETA 

 

Assim como a alternativa A, o erro da presente alternativa está em falar que a fazenda 

pública poderá impugnar a execução do título extrajudicial, ao passo que o art. 910 do 

CPC/15 estabelece que nessa situação, caso a fazenda pública discorde da execução, 

deverá opor Embargos à Execução. 

 

Vale ressaltar, que ao contrário do que ocorre nos embargos à execução, a cognição da 

impugnação da execução de sentença é limitada, na medida em que o processo já 

passou por amplos debates na fase de conhecimento, podendo ser questionado apenas 

questões específicas no âmbito da sua execução, as quais são discriminadas no art. 535 

do CPC: 
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CPC/15   

Art. 535. A Fazenda Pública será INTIMADA na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, 

o processo correu à revelia; 

II - ilegitimidade de parte; 

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; 

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; 

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em 

julgado da sentença. 

 

OBS: No cumprimento de sentença de título executivo JUDICIAL a Fazenda Pública será 

INTIMADA para impugnar em 30 dias (Art. 535 – CPC/15), ao passo que no processo de 

execução de título executivo EXTRAJUDICIAL será CITADA para opor embargos, 

também no prazo de 30 dias (Art. 910 – CPC/15). 

 

D) INCORRETA / E) INCORRETA 

Tanto a alternativa “D” quanto a alternativa “E” se encontram incorretas pelo fato de 

limitar as matérias que poderiam ser questionados por meio dos embargos à execução, 

na medida em que o parágrafo segundo do art. 910 do CPC/15 não faz nenhuma 

ressalva quanto a essas limitações. 

 

A questão aborda as nuances processuais envolvidas na execução de títulos 
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extrajudiciais, principalmente, no que tange a atuação da fazenda pública em juízo1. A 

resposta para o questionamento encontra-se disposta na Aula 14 de Processo Civil 

(Execução – parte II) no tópico “A defesa do executado”. 

 

GABARITO: LETRA B.  

 

2) (PGE-AL – Cebraspe) Ação de improbidade administrativa interposta contra ministro 

de Estado deve ser processada e julgada: 

A) No Tribunal de Justiça do Estado do local do dano. 

B) No Tribunal Regional Federal do local do dano. 

C) No Superior Tribunal de Justiça. 

D) Em instância ordinária. 

E) No Supremo Tribunal Federal. 

 

Assunto: Ação de Improbidade Administrativa, aspectos processuais, foro competente 

para julgamento.  

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

Trata-se de questão versando sobre os aspectos processuais da ação de improbidade 

administrativa, mais especificamente, a análise do foro competente para apreciar a 

demanda ajuizada. 

 

A) INCORRETA 

Os Ministros de Estado são agentes políticos vinculados a Administração Pública Federal, 

logo, para além da inexistência de foro por prerrogativa de função da Ação de 

Improbidade2, não há que se falar em julgamento que envolvam tais autoridades no 

 
1 O tema das execuções de títulos, judiciais ou extrajudiciais são usualmente cobrados nos concursos de 
procuradorias, principalmente no que tange o cumprimento de sentença e as execuções contra a fazenda 
pública, uma vez que são matérias presentes no dia a dia do exercício do cargo. 
2 STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 
10/5/2018 (Info 901). 
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âmbito de Tribunais de Justiça. 

 

B) INCORRETA 

Assim como explicado na alternativa “A”, segundo jurisprudência sedimentada do STF 

não há foro por prerrogativa de função nas Ações de Improbidade e, mesmo que 

existisse, o texto constitucional não traz em seu bojo hipóteses de julgamento de 

Ministros de Estado pelos Tribunais Regionais Federais. 

 

C) INCORRETA 

Para além da inexistência de foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade, 

o texto constitucional não nenhum foro por prerrogativa de função aos Ministros de 

Estado no STJ. 

 

D) CORRETA: 

A presente assertiva está correta, por estar em consonância com a jurisprudência 

consolidada pelo STF no julgamento da Pet 3240 sedimentada no informativo 901, que 

estabelece o seguinte:  

 

O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação 

às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa. 

STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 10/5/2018 (Info 901)3 

 

Além da questão do foro para julgamento da ação de improbidade em si, a questão 

também versa sobre uma temática que era objeto de forte divergência doutrinária, qual 

seja, a possibilidade dos Agentes Políticos responderem ou não pela prática de atos de 

improbidade.  

O argumento central acerca da inaplicabilidade da lei de improbidade em relação aos 

agentes políticos girava em torno do suposto “Bis in idem” a responsabilização destes 

 
3 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Ação de improbidade administrativa: ministro de estado e foro 
competente. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d0f4dae80c3d0277922f8371d582
7292>. Acesso em: 27/02/2022 
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agentes por crimes de responsabilidade e atos de improbidade representaria. Contudo, 

o STF ao enfrentar esta temática afastou essa tese, afirmando que os agentes políticos 

estão submissos ao “Duplo Regime Sancionatório”, na medida em que o próprio texto 

constitucional estabelece que os crimes de responsabilidade e os atos de improbidades 

remetem a institutos autônomos. 

Segundo o Tribunal Constitucional, apenas o Presidente da República não estaria 

submisso a este duplo regime sancionatório, oportunidade que fixou a seguinte tese: 

 

Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a 

duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil 

pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-

administrativa por crimes de responsabilidade. 

STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 10/5/2018 (Info 901)4 

 

Vale ressaltar que essa questão do duplo regime sancionatório que foi explorado de 

forma tangencial pela questão é amplamente explorada em questões de concursos. 

 

E) INCORRETA 

Essa alternativa levou os candidatos que não conheciam o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal – STF há erro, na medida em que os Ministros de Estado possuem foro 

por prerrogativa de função no STF nos casos em que incorrem na prática de infrações 

penais comuns e crimes de responsabilidade, conforme preconiza o art. 102, I, alínea 

“c” da Constituição Federal: 

  

CF/88   

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

 
4 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Ação de improbidade administrativa: ministro de estado e foro 
competente. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d0f4dae80c3d0277922f8371d582
7292>. Acesso em: 27/02/2022 
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I - processar e julgar, originariamente: 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 

responsabilidade, os Ministros de Estado e os 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e 

os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

 

O examinador buscou levar o candidato a erro ao mencionar que o sujeito ativo da ação 

de improbidade (quem praticou o ato improbo) seria um Ministro de Estado, o qual 

possui foro por prerrogativa de função estabelecido no texto constitucional, para ações 

que não sejam atinentes as Ações de Improbidade.5 Vale ressaltar que apesar de ser 

cobrado na disciplina de Processo Civil a resposta para o questionamento poderia ser 

encontrada na Aula 15 de Direito Administrativo (Improbidade Administrativa) do 

Curso Extensivo, mais precisamente no tópico “Foro por prerrogativa em atos de 

improbidade.”  

 

GABARITO: LETRA D.  

 

3) (PGE-AL – Cebraspe) Para que haja suspensão, por decisão do relator, da eficácia da 

decisão recorrida, basta que: 

A) Da imediata produção de seus efeitos haja risco de dano grave. 

B) O recurso seja protelatório e seja demonstrada a probabilidade de provimento do 

recurso. 

C) O recurso seja protelatório, haja risco de dano grave e seja demonstrado que a 

decisão recorrida está de acordo com jurisprudência dominante. 

D) Da imediata produção de seus efeitos haja risco de dano de difícil reparação e seja 

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 

 
5 Apesar de versar sobre improbidade administrativa, tema abordado de forma mais profunda no âmbito 
do Direito Administrativo, o examinador cobrou esta questão na parte atinente a disciplina Processo Civil, 
deixando claro a característica da interdisciplinaridade que as bancas de concurso vêm adotando em 
suas questões ultimamente.  
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E) O recurso seja protelatório e a suspensão da decisão possa causar dano de difícil 

reparação ao recorrido. 

 

Assunto: Teoria Geral dos Recursos, efeito suspensivo.  

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva se deu pelo fato de abordar apenas um dos requisitos 

necessários para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, qual seja, o “Dano 

Grave”, ao passo que o legislador infraconstitucional, estabeleceu 2 requisitos no art. 

995 do CPC/15, conforme disposto abaixo: 

CPC/15   

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, 

salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 

diverso. 

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser 

suspensa por decisão do relator, se da imediata produção 

de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou 

impossível reparação, E ficar demonstrada a probabilidade 

de provimento do recurso. 

 

Logo, a existência de apenas um dos requisitos estabelecidos pelo texto legal afasta a 

possibilidade do magistrado conferir o efeito suspensivo ao recurso porventura 

interposto pelas partes. 

 

Destaca-se, ainda, que a literalidade do caput. do art. 995 é clara ao estabelecer que a 

regra é a produção imediata de efeitos das decisões, sendo excepcionada tão somente 
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nos casos de disposição legal expressa nesse sentido, ou a partir de decisão judicial 

afastando a sua produção de efeitos, ou seja, lhe conferindo efeito suspensivo.  

 

B) INCORRETA / C) INCORRETA 

 

Tanto a assertiva “B”, quanto a “C” se mostram incorretas, na medida em que 

estabelecem a necessidade que o recurso seja protelatório para se falar em atribuição 

de efeito suspensivo a ele, contudo, esse requisito não foi estabelecido pelo art. 995 

do CPC/15, conforme mencionado supra. 

 

D) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil de 

2015, sendo que, ao contrário da assertiva “A” foi abordada em sua completude, senão 

vejamos: 

CPC/15   

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, 

salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 

diverso. 

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser 

suspensa por decisão do relator, se da imediata produção 

de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou 

impossível reparação, E ficar demonstrada a probabilidade 

de provimento do recurso. 

 

E) INCORRETA 

 

Assim como as assertivas “B” e “C” a presente alternativa abordou a suposta 

necessidade de um caráter protelatório do recurso para que o Relator suspenda os 

efeitos da decisão recorrida, entretanto, conforme narrado anteriormente, este 

requisito não foi estabelecido pelo texto legal, tornado, a alternativa incorreta. 
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A questão versa sobre a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos recursos.  

Insta consignar que o legislador infraconstitucional optou por estabelecer como regra 

geral, o Efeitos Suspensivo Ope Judicis dos recursos, atribuindo, portanto, ao relator do 

processo a análise casuística da necessidade ou não de conferir este efeito ao recurso 

interposto. 

 

Tem-se, portanto, que o Efeito Suspensivo Ope Legis6 (decorrente da própria lei) é 

exceção e não regra em nosso ordenamento, sendo cabível de forma excepcional no 

recurso de Apelação, nos termos do art. 1.012 do CPC/15. Todos os efeitos dos recursos 

são explorados na Aula 16 de Processo Civil (Processos Tribunais e meios de 

impugnação das decisões judiciais – Parte II) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA D.  

 

4) (PGE-AL – Cebraspe) Assinale a opção que apresenta ato atentatório à dignidade da 

justiça, que enseja aplicação de multa, de acordo com o CPC. 

A) provocar incidente manifestamente infundado 

B) alterar a verdade dos fatos 

C) opor resistência injustificada ao andamento do processo 

D) criar embaraços ao cumprimento de decisão judicial 

E) usar do processo para conseguir objetivo ilegal 

 

Assunto: Deveres das partes, atos atentatórios a dignidade da justiça, litigância de má-

fé.  

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 
6 As provas de concursos em geral explora essas nomenclaturas em latim ,razão pela qual nosso material 
deixa claro essas peculiaridades para os alunos, com intuito de impedir que uma mera nomenclatura retire 
questões preciosas no certame.   
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Diante da possibilidade de certos atos poderem se enquadrar enquanto litigância de má-

fé ou ato atentatório a dignidade da justiça, as bancas diuturnamente tentam misturar 

tais institutos com o objetivo de levar o candidato a erro, assim como foi realizado na 

presente questão. 

 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se discriminadas nos incisos do art. 80 do 

CPC/15, in verbis: 

CPC/15   

Art. 80. Considera-se LITIGANTE DE MÁ-FÉ aquele que: 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; 

II - alterar a verdade dos fatos (Alternativa B); 

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal 

(Alternativa C); 

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo (Alternativa E); 

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou 

ato do processo; 

VI - provocar incidente manifestamente infundado 

(Alternativa A); 

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório. 

 

As alternativas “A”, “B”, “C” e “E” estão incorretas, na medida em que se tratam de 

atos que, uma vez praticados, se enquadram na hipótese de litigância de má-fé e não de 

atos atentatórios a dignidade da justiça, nos termos discriminados no art. 80 do CPC/15 

disposto acima. 

Litigância de Má-Fé 

Hipóteses: - Art. 80 do CPC. 

 

Valor da multa 

- Regra:  Maior que 1% e inferior a 10% 

do valor da causa. 
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- Exceção: caso o valor da causa for 

irrisório é possível a fixação da multa em 

ATÉ 10 salários mínimos. 

- As Sanções impostas a título de litigância de má-fé será revertida em benefício da 

parte contrária, que tenha sofrido com os atos praticados. 

 

D) CORRETA 

 

A única hipótese abordada pela questão que se trata de ato atentatório a dignidade da 

justiça, nos termos do art. 77, §2º do CPC/15, o qual estabelece que violação dos 

deveres das partes estabelecidos nos incisos IV e IV do art. 77 configuram atos 

atentatórios a dignidade da justiça passíveis de imposição de multa, que pode chegar 

até 20% do valor da causa, variando de acordo com a gravidade da conduta, conforme 

se vê na previsão legal abaixo: 

CPC/15   

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres 

das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: 

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamento; 

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou 

desnecessários à declaração ou à defesa do direito; 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação; 

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar 

nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre 

que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 
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VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem 

ou direito litigioso. 

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais 

perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do 

art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para 

recebimento de citações e intimações.   

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça. 

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato 

atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do 

valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 

 

Ato atentatório à dignidade da Justiça 

 

 

Hipóteses: 

- Não cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e criar embaraços à sua 

efetivação. 

- Praticar inovação ilegal no estado de 

fato de bem ou direito litigioso. 

 

Valor da multa 

- Regra: até 20 % do valor da causa 

- Exceção: caso o valor da causa for 

irrisório é possível a fixação da multa em 

até 10 salários mínimos. 

- Inaplicável ao Ministério Público, Defensoria Pública e aos advogados públicos ou 

privados, caso em que o ato praticado será apurado pelos respectivos órgãos de 

classe (Advogados privados – OAB) ou respectivas Corregedorias. 

- Valores arrecadados são destinados ao Fundo de Modernização do Poder Judiciário 

estabelecido pelo art. 97 do CPC/15. 
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O CPC/15 é pautado em sua integralidade pela necessidade de cooperação entre as 

partes envolvidas, com o intuito de chegar a uma tutela satisfativa do mérito da 

demanda, para tanto, foi estabelecido a necessidade das partes atuarem conforme os 

preceitos da boa-fé, sob pena de incorrer em atos atentatórios a dignidade da justiça ou 

litigância de má-fé, que uma vez praticado pelas partes pode ensejar a aplicação de 

multas. O conteúdo abordado na presente questão poderia ser encontrado pelo aluno 

na Aula 06 de Processo Civil (Sujeitos do Processo) do Curso Extensivo, no tópico sobre 

deveres das partes. 

 

GABARITO: LETRA D.  

 

5) (PGE-GO – FCC) Lúcia ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Estado 

de Goiás em virtude do falecimento do seu filho, morto em incêndio ocorrido no 

estabelecimento penal onde estava custodiado. Acolhendo integralmente o pedido, a 

sentença condenou-o ao pagamento de importância líquida equivalente a mil salários 

mínimos. Nesse caso, a sentença: 

A) deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de, no máximo, 

20% (vinte por cento) do valor da condenação. 

B) deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados 

exclusivamente por equidade, sem vinculação a percentuais, mínimos ou máximos, do 

valor da condenação.  

C) não deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios se autora 

tiver sido patrocinada, durante todo o processo, pela Defensoria Pública do próprio 

Estado de Goiás, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.  

D) não deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios se a autora 

for beneficiária da gratuidade da justiça, conforme entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça. 

E) deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de, no mínimo, 

10% (dez por cento) do valor da condenação. 

 

Assunto: Sujeitos da relação processual, honorários, Defensoria Pública. 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 
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Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A questão versa sobre a temática dos honorários advocatícios e as situações em que são 

devidos. Para responder à questão o candidato precisava se ater ao comando do 

enunciado e das alternativas, bem como conhecer o entendimento sumulado pelo STJ a 

respeito do tema. 

 

A) INCORRETA 

 

O percentual de honorários fixado pela legislação nos casos de condenação contra a 

fazenda pública em 1.000 salários mínimos será de 8% a 10%, nos termos do art. 85, §3º, 

II do CPC. 

CPC/15   

Art. 85, §3º, II. Mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; 

 

B) INCORRETA 

 

Segundo entendimento pacificado do STJ, a possibilidade de aplicação de equidade na 

fixação de honorários de sucumbência só deve ocorrer de forma excepcional, razão pela  

qual a previsão do oitavo parágrafo do art. 85 deve ser analisada de forma restritiva. 

CPC/15   

Art. 85, § 8º. nas causas em que for inestimável ou irrisório 

o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa 

for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por 

apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do 

§ 2º. 
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C) CORRETA 

 

Trata-se de entendimento sumulado pelo STJ por meio do verbete nº 421, que 

estabelece o seguinte: 

Súmula 421 do STJ   

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria 

Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito 

público à qual pertença. 

 

Posto isso, pelo fato do enunciado mencionar que Lúcia foi assistida pela Defensoria 

Pública do próprio Estado na causa, não há que se falar em pagamento de honorários à 

luz da jurisprudência do STJ. 

 

Vale ressaltar que há uma divergência jurisprudencial entre STF e STJ, na medida em que 

o STF no âmbito do Agravo Regimental 1937/2017 fixou entendimento no sentido de 

que seria possível a condenação no pagamento de honorários, mesmo estando diante 

de causas patrocinadas pela Defensoria Pública da União, razão pela qual a possibilidade 

de pagamento de honorários nessas circunstâncias ficou da seguinte forma: 

 

STJ: NÃO STF: SIM 

Súmula 421-STJ: Os honorários 

advocatícios não são devidos à 

Defensoria Pública quando ela atua 

contra a pessoa jurídica de direito público 

à qual pertença. 

Após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, 

passou a ser permitida a condenação do 

ente federativo em honorários 

advocatícios em demandas patrocinadas 

pela Defensoria Pública, diante de 

autonomia funcional, administrativa e 

orçamentária da Instituição. 

STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017.7 

 
7 Quadro extraído do site do dizer o direito. 
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 421-STJ. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
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D) INCORRETA 

 

Não há previsão legal ou jurisprudencial que sustente a previsão estabelecida no 

enunciado. 

 

E) INCORRETA 

 

Se aplica a mesma justificativa da alternativa “A”. 

 

O conteúdo sobre os honorários, incluindo as divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais podem encontram-se discriminado na Aula 06 de Processo Civil 

(Sujeitos do Processo) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C.  

 

6) (PGE-GO – FCC) De acordo com o Código de Processo Civil, a reclamação  

A) é cabível mesmo antes de esgotadas as instâncias ordinárias, se proposta para 

garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário 

repetitivo.  

B) não é cabível contra decisões que podem ser impugnadas por agravo de instrumento.  

C) somente pode ser proposta por quem for parte no processo.  

D) tem cabimento apenas perante o Supremo Tribunal Federal.   

E) nunca é cabível após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

 

Assunto: Ações de impugnação autônoma. 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

A) INCORRETA 

 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/0a49e3c3a03ebde64f85c0bacd8a
08e2>. Acesso em: 01/03/2022 
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O erro da assertiva está em falar que é possível a proposição de reclamação sem o prévio 

esgotamento das instâncias ordinárias nos casos em que busque garantir a observância 

de acórdão proferido em sede de Recurso Especial ou Extraordinário, contrariando, 

portanto, a vedação estabelecida no art. 988, § 5º, II do CPC/15: 

 

CPC/15   

Art. 988. § 5º É inadmissível a reclamação:        

II – proposta para garantir a observância de acórdão de 

recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 

ou de acórdão proferido em julgamento de recursos 

extraordinário ou especial repetitivos, quando não 

esgotadas as instâncias ordinárias.   

 

B) INCORRETA 

 

As vedações a propositura da reclamação, encontram-se discriminadas no art. 998, § 5º 

do CPC/15, no qual não há nenhuma menção a pendência de Agravo de Instrumento, 

tornando, portanto, a questão errada. 

 

C) INCORRETA 

 

Trata-se de literalidade do caput do art. 988 do CPC/15, o qual dispõe que a reclamação 

poderá ser proposta pela parte interessa E pelo Ministério Público. 

CPC/15   

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do 

Ministério Público para: 

I - preservar a competência do tribunal; 

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 

III – garantir a observância de enunciado de súmula 

vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; 
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IV – garantir a observância de acórdão proferido em 

julgamento de incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 

 

D) INCORRETA 

 

A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal e, não apenas pelo STF, tal 

qual suscitado pela assertiva, esta previsão encontra-se discriminada no art. 988, § 1º 

do CPC/15. 

CPC/15   

Art. 988. § 1º. A reclamação pode ser proposta perante 

QUALQUER TRIBUNAL, e seu julgamento compete ao órgão 

jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja 

autoridade se pretenda garantir. 

 

E) CORRETA 

 

O nunca levou muito candidato a erro, contudo, em se tratando de reclamação, uma das 

vedações expressas estabelecidas no art. 988, § 5º, I do CPC/15, disposto abaixo: 

 

CPC/15   

Art. 988. § 5º É inadmissível a reclamação:              

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão 

reclamada;    

 

Vale ressaltar que essa impossibilidade de propositura de reclamação contra decisões 

judiciais já transitadas em julgado, já era sustentada pelo STF, tendo, inclusive, 

sedimentado tal posicionamento por meio da súmula 734 (editada pela corte no ano de 

2003). Logo, pode-se afirmar que a previsão elencada no art. 988, § 5º, I do CPC/15, 

apenas positivou o entendimento pacificado que o STF possuía acerca da temática, nos 

termos discriminados abaixo: 
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Súmula 734-STF   

Não cabe reclamação quando já houver transitado em 

julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado 

decisão do Supremo Tribunal Federal. 

 

A questão versa sobre as hipóteses de cabimento da reclamação, abordando suas 

peculiaridades. O conteúdo presente nas assertivas é detalhado na Aula 15 de Processo 

Civil do Curso Extensivo (Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões 

judiciais), na qual há um tópico específico sobre Reclamação. 

 

GABARITO: LETRA E.  

 

7) (PGE-GO – FCC) Considere as seguintes proposições acerca da competência: 

I. A eleição de foro entre as partes não produz efeito se não constar de instrumento 

escrito, que não pode ser suprido, em nenhum caso, pela oitiva de testemunhas. 

II. Antes da citação, o juiz pode declarar, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de 

foro, se abusiva; porém, se isso não ocorrer e o réu for citado, incumbe a este alegar a 

abusividade dessa cláusula na contestação, sob pena de preclusão. 

III. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência 

territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar, 

independentemente da data do registro ou da distribuição da petição inicial.  

IV. Nas ações em que o Estado for parte, como autor ou réu, será competente o foro da 

sua respectiva capital, ainda que distinto do foro do domicílio da parte contrária. 

V. A competência determinada em razão do território, do valor ou da matéria pode ser 

modificada por cláusula de eleição de foro; porém, a competência em razão da pessoa 

ou da função é inderrogável por convenção das partes. 

De acordo com o Código de Processo Civil, está correto o que se afirma APENAS nos 

itens 

A) III e V.   

B) IV e V. 

C) I e II. 



 

 

Pá
gi

n
a2

5
 

D) I e III.   

E) II e IV. 

 

Assunto: Competência, possibilidade de alteração das regras de competência, 

impugnação da cláusula de eleição de foro 

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – CORRETA 

 

Trata-se de previsão do art. 63, §1º do CPC/15, o qual dispõe acerca da necessidade de 

que a cláusula de eleição de foro conste em instrumento escrito para que possa produzir 

efeitos: 

CPC/15   

Art. 63, § 1º. A eleição de foro só produz efeito quando 

constar de instrumento escrito e aludir expressamente a 

determinado negócio jurídico.  

 

II – CORRETA 

 

A resposta para o questionamento encontra-se discriminada no art. 63, §§ 3º e 4º do 

CPC/15, o qual aduz acerca da possibilidade de conhecimento de abusividade de 

cláusula de eleição de foro de ofício pelo juiz em um momento incipiente do processo, 

bem como aduz, que nos casos em que já tiver ocorrido a citação do réu, compete a ele 

suscitar essa abusividade, conforme disposto abaixo: 

CPC/15   

Art. 63, § 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, 

se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, 
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que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de 

domicílio do réu.  

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da 

cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de 

preclusão. 

 

III – INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva se encontra na parte final, que aduz que o registro ou a 

distribuição da petição inicial é irrelevante para fins de prevenção do juiz, ao passo que 

o art. 59 do CPC/15 é claro ao estabelecer que a distribuição e o registro tornam 

prevento o juízo para qual tenha sido distribuída a petição inicial, consoante disposto 

abaixo: 

CPC/15   

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo. 

 

IV – INCORRETA 

 

A assertiva está incorreta pelo fato de colocar na mesma regra de competência as 

situações em que a fazenda pública (no caso um Estado) é ré ou autora, ao passo que o 

art. 52 do CPC/15 estabelece distinções para essas duas situações, nos termos abaixo: 

CPC/15   

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as 

causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. 

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o 

demandado, a ação poderá ser proposta no foro de 

domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que 

originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital 

do respectivo ente federado. 
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V- INCORRETA 

 

Na medida em que a competência relação a matéria é inderrogável, nos termos do art. 

62 do CPC/15, sendo possível as partes modificarem a competência tão somente em 

razão do valor e do território, nos termos do art. 63 do CPC/15. discriminado abaixo: 

CPC/15   

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, 

da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das 

partes. 

Art. 63. As partes podem modificar a competência em 

razão do valor e do território, elegendo foro onde será 

proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

 

Diante da análise realizada acima, constata-se que apenas as assertivas “I” e “II” estão 

corretas, razão pela qual o gabarito da questão é a alternativa “C. 

 

Assim como as demais questões, novamente uma questão que versa sobre literalidade 

do CPC/15, demonstrando a importância da leitura continua da lei nas provas de 

concurso. A presente questão envolveu aspectos doutrinários relacionado a 

caracterização da competência em razão da pessoa, território ou função, mas em uma 

perspectiva macro, o conhecimento da legislação e da lógica que envolve a sua aplicação 

seria suficiente para responder o questionamento conforme. O conteúdo é abordado na 

Aula 05 de Processo Civil (Competência) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C.  
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8) (PGE-RS – FUNDATEC) Não constitui manifestação do princípio da colaboração no 

processo civil: 

A) O dever de o juiz, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, conceder à parte 

oportunidade para, se possível, corrigir o vício processual. 

B) O dever de o juiz diligenciar, a pedido do autor, a fim de que se obtenham 

informações capazes de individualizar o demandado e viabilizar a sua citação. 

C) O dever de as partes celebrarem convenções processuais.  

D) O dever de o juiz, em sendo o caso, distribuir de forma dinâmica o ônus da prova. 

E) O dever de o juiz dialogar com a parte mediante fundamentação concreta, 

estruturada e completa. 

 

Assunto: Princípios do Processo Civil 

Categoria: Doutrina e Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A questão versa sobre o Princípio da colaboração processual, também chamado por 

parte da doutrina de Princípio da Cooperação processual, o qual foi positivad o no 

CPC/15 no art. 6º, estabelecendo que os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

(inclusive o juiz) para que se alcance uma decisão de mérito justa e efetiva. 

CPC/15   

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 

si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. 

 

Este princípio busca efetivar a ideia de tutela satisfativa que foi uma das premissas a 

partir da qual foram elaboradas todas as disposições do CPC/15.  
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Vale ressaltar que o enunciado da questão pediu que o candidato marcasse a opção que 

NÃO CONSTITUI8 manifestação do princípio da cooperação, razão pela qual o gabarito 

é a alternativa “C”, uma vez que a possibilidade das partes realizarem convenções 

processuais (negócio jurídico processual) é uma manifestação do Princípio da 

Autonomia da Vontade das partes e não manifestação do Princípio da Colaboração, 

como as demais alternativas. 

 

O Princípio da Cooperação ou Colaboração é explicado de forma pormenorizada na Aula 

01 de Processo Civil (Introdução e normas fundamentais do Processo Civil) do Curso 

Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C.  

 

9) (PGE-RS – FUNDATEC) A ratio decidendi de um julgado: 

A) Constitui a parte não vinculante do precedente, também conhecida como holding da 

decisão. 

B) Constitui as razões necessárias e suficientes para a solução de uma dada questão.  

C) Confunde-se com o obiter dictum, sendo sempre condicionada por um conjunto de 

fatos. 

D) Constitui a parte vinculante de uma decisão, que só pode ser afastada mediante uma 

técnica chamada de superação do precedente. 

E) É sinônimo de precedente, súmula e tese. 

 

Assunto: Sentença, Coisa julgada, teoria geral dos precedentes 

Categoria: Doutrina 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

 
8 CUIDADO: questões nesse sentido podem levar o candidato a erro durante a resolução, por isso é 
necessário uma análise cuidadosa do enunciado, para compreender o que de fato o examinador está 
solicitando no enunciado. 
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A) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva se dá pelo fato de falar que a Ratio Decidendi constitui parte 

não vinculante do precedente, ao passo que ela é a tida como a “Razão de decidir” do 

julgamento, ou seja, a “norma” extraída a partir de uma análise global de todos 

elementos correlacionados no processo e a conclusão sedimentada pelo magistrado no 

dispositivo da sentença, razão pela qual a ratio decidendi pode ser vista enquanto uma 

parte vinculante do precedente. 

 

Vale ressaltar que no ordenamento norte americano, a ratio decidendi é denominada 

“Holding”, fato que só torna a assertiva errada em relação a primeira parte.  

 

B) CORRETA 

 

Apesar de ter abordado o tema de forma genérica, esse foi o gabarito assinalado pela 

banca, na medida em que de fato a ratio decidendi remete às razões necessárias que 

foram utilizados pelo julgador para apreciar alguma questão processual ou material que 

tenha sido submetido a sua apreciação pelas partes. Pode-se, afirmar que dentre as 

alternativas, esta, apesar de genérica, era a mais correta. 

 

C) INCORRETA 

 

Conforme explicado anteriormente, a ratio decidendi não se confundo com os obiter 

dictum, na medida em que aquele é a razão de decidir utilizada pelo julgador e, por 

conseguinte, acaba sendo considerado uma parte vinculante no bojo do precedente, ao 

passo que este pode ser visto enquanto os argumentos indiretos ou tangenciais 

utilizados pelo julgador ao proferir a decisão, razão pela qual não são parte vinculante 

do precedente e não versam sobre a questão fundamental debatida no processo. 

 

 

 

 



 

 

Pá
gi

n
a3

1
 

D) INCORRETA 

 

O erro da alternativa está em limitar a forma pela qual a ratio decidendi pode ser 

afastada no caso concreto, afirmando que ela só poderia ser afastada por meio da 

técnica chamada de “superação do precedente”, também denominada pela doutrina de 

Overruling. Contudo, para além do overruling, a ratio decidindi pode ser afastada pelo 

distinguishing, no qual uma das partes demonstram a distinção entre a razão de decidir 

do precedente e o contexto presente no novo caso submetido ao julgamento do 

magistrado. 

 

Destaca-se, ainda, que dentro da teoria geral dos precedentes tem-se também a ideia 

de prospective overruling, que seria uma espécie de superação do precedente, mas 

observando a técnica da modulação de efeitos, a qual assim como o distinguishing 

também poderia afastar a ratio decidendi no caso concreto. 

 

E) INCORRETA 

 

Conforme explicado acima, a ratio decidendi não pode ser vista como sinônimo do 

precedente em si, nem mesmo da súmula ou tese fixada, na medida em que trata-se da 

essência sobre a qual foi fundada a decisão. 

 

A questão versa sobre a teoria geral dos precedentes, que permeia toda a sistemática 

instituída pelo Código de Processo Civil de 2015. Esta temática é abordada de forma 

aprofundada na Aula 12 de Processo Civil (Coisa Julgada e Precedentes) do nosso Curso 

Extensivo, no tópico específico sobre Ratio Decidendi e Obter Dicta. 

 

GABARITO: LETRA B.  
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10) (PGE-RS – FUNDATEC) Sobre a tutela dos direitos, é INCORRETO afirmar que: 

A) A tutela inibitória é uma tutela preventiva contra o ilícito, que exige, porém, a 

alegação e prova do fato danoso para a sua concessão de forma definitiva. 

B) A tutela dos direitos promovida pelo processo envolve um duplo discurso: a prolação 

de uma decisão justa para o caso e a promoção da unidade do direito mediante 

precedentes. 

C) A tutela de remoção do ilícito é uma tutela repressiva contra o ilícito, que independe 

de alegação de dolo, culpa ou dano para a sua concessão. 

D) A tutela específica é aquela que entrega à parte aquilo, tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ela tem direito no plano do direito material. 

E) A tutela ressarcitória é uma tutela contra o fato danoso.   

 

Assunto: Tutela Provisória e de Urgência 

Categoria: Doutrina 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

O enunciado da questão pugnou que o candidato assinalasse a alternativa incorreta, 

tendo em mente a sistemática das tutelas estabelecidas no CPC/15. 

 

A) CORRETA 

 

Ao contrário do que foi narrado na assertiva, no âmbito da tutela inibitória não é 

necessário provar o fato danoso para que seja possível a sua concessão, nos termos 

elencados pelo parágrafo único do art. 497 do CPC/15: 
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CPC/15   

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer 

ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá 

a tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. 

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica 

destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação 

de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de 

culpa ou dolo. 

 

B) INCORRETO 

 

Esta alternativa não é o gabarito da questão por está correta. De fato, o CPC/15 buscou 

estabelecer um sistema de precedentes no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, 

razão pela qual a tutela de direitos passou a abarcar um duplo discurso, envolvendo não 

somente a prolação de uma decisão justa, mas também a promoção da unidade do 

direito através dos precedentes, nos termos delimitados pelo art. 926 do CPC/15, que 

estabeleceu o seguinte:
 

 

CPC/15   

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência 

e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos 

fixados no regimento interno, os tribunais editarão 

enunciados de súmula correspondentes a sua 

jurisprudência dominante. 

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem 

ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 

motivaram sua criação 
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C) INCORRETA 

 

Assim como a alternativa “B” a previsão dessa alternativa está correta, na medida em 

que a tutela de remoção do ilícito visa combater a própria ilicitude da conduta, não 

meramente ressarcir o dano desencadeado por ela, posto isso, a alegação do dolo, culpa 

ou dano passa a ser irrelevante para a sua concessão. 

 

D) INCORRETA 

 

Assertiva correta, na medida em que a tutela específica visa entregar exatamente o que 

a parte pleiteou e nas dimensões delimitada por ela na sua petição. Pode-se afirmar que 

a concessão deste tipo de tutela tem correlação com o princípio da congruência, que 

determina que o magistrado deve proferir a decisão nos exatas termos delimitado pelas 

partes. 

 

E) INCORRETA 

 

A alternativa está correta, uma vez que a tutela ressarcitória tem por objetivo reparar o 

dano que o solicitante tenha experimentado, a qual pode vir a ser implementada por 

meio de um ressarcimento em pecúnia, ou até mesmo pelo restabelecimento do status 

quo anterior ao ajuizamento da demanda. 

 

 

A caracterização das tutelas e o contexto que envolve a sua concessão encontra -se 

disciplinada na Aula 08 de Processo Civil (Tutelas Provisórias) do Curso Extensivo. 

GABARITO A. 

 

11) (PGE-GO – FCC) A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 

em determinadas hipóteses, mediante o ajuizamento de ação rescisória. De acordo 

com o Código de Processo Civil,  

A) a ação rescisória pode ser proposta pelo réu que, validamente citado, foi revel no 

processo no qual se proferiu a decisão que se pretende rescindir.  
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B) a ação rescisória pode ser proposta apenas por quem foi parte no processo no qual 

se proferiu a decisão que se pretende rescindir, ou pelo Ministério Público. 

C) a ação rescisória deve ter por objeto todos os capítulos da decisão, se esta possuir 

mais de um.  

D) não é permitida, em ação rescisória, discussão sobre falsidade de prova. 

E) a decisão pode ser rescindida, em ação rescisória, por ter sido proferida por juiz 

impedido, suspeito ou absolutamente incompetente. 

 

Assunto: Ação Rescisória 

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

Trata-se de previsão expressa no art. 967, I do CPC/15, o qual estabelece como 

legitimado para a propositura da aludida ação, a pessoa que tenha sido parte do 

processo, in verbis: 

CPC/15   

Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: 

I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título 

universal ou singular; 

II - o terceiro juridicamente interessado; 

III - o Ministério Público: 

a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória 

a intervenção; 

b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou 

de colusão das partes, a fim de fraudar a lei; 

c) em outros casos em que se imponha sua atuação; 
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IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era 

obrigatória a intervenção. 

 

Sendo assim, mesmo que o réu tenha sido revel, não há óbice legal que lhe impeça de 

ajuizar uma ação rescisória, caso os demais requisitos legais sejam observados. 

 

B) INCORRETA: 

 

A incorreção da assertiva está em restringir o rol de legitimados pelo art. 967 do CPC/15 

para propor a ação rescisória, mencionando apenas as pessoas que tenham sido parte 

e o Ministério Público. Conforme disposto acima, aquela que não foi ouvido no processo 

em que era obrigatória a sua intervenção e o terceiro interessado também são 

legitimados para o ajuizamento da aludida ação. 

 

C) INCORRETA 

 

A ação rescisória pode buscar rescindir apenas um capítulo da decisão, consoante 

preleciona o art. 966, §3º do CPC/15 abaixo: 

CPC/15   

Art. 966, § 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 

um capítulo da decisão. 

 

D) INCORRETA 

 

A limitação prevista na assertiva não encontra respaldo legal, na medida em que o art. 

966, VI estabelece que é possível ajuizamento de ação rescisória no caso narrado no 

enunciado, consoante previsão abaixo: 

CPC/15   

Art. 966, A decisão de mérito, transitada em julgado, pode 

ser rescindida quando: 
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VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido 

apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada 

na própria ação rescisória; 

 

E) INCORRETO 

 

A incorreção da assertiva está ao falar que é possível que a decisão proferida por juiz 

suspeito seja rescindida, ao passo que o art. 966, II só atribui esta possibilidade para as 

decisões proferidas por juiz impedido ou absolutamente incompetente, conforme se vê 

abaixo: 

CPC/15   

Art. 966, A decisão de mérito, transitada em julgado, pode 

ser rescindida quando: 

II - a decisão pode ser rescindida, em ação rescisória, por 

ter sido proferida por juiz impedido ou absolutamente 

incompetente. 

 

A questão versa sobre as peculiaridades que envolve o ajuizamento da ação rescisória, 

bem como sobre as circunstâncias que permitem que a decisão seja rescindida por meio 

desta ação, tema trabalhado de forma pormenorizada na Aula 15 de Processo Civil do 

Curso Extensivo (Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões 

judiciais), a qual possui um tópico específico dedicado a Ação Rescisória. 

 

GABARITO A. 

 

12) (PGE-PB – CEBRASPE) No que concerne aos prazos estabelecidos no direito 

processual civil, assinale a opção correta. 

A) Haverá suspensão de prazo processual quando, no momento de sua resposta, o réu 

apresentar requerimento para a limitação de litisconsórcio multitudinário no polo ativo 

da ação. 
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B) O denominado calendário processual vincula os sujeitos da relação processual, de 

modo que, uma vez estabelecido de forma legítima, haverá dispensa de intimação das 

partes para a observância de prazo indicado no calendário. 

C) O ato processual praticado antes do início de termo inicial indicado em lei ou decisão 

judicial será considerado juridicamente inexistente. 

D) A prerrogativa do prazo em dobro, de acordo com a jurisprudência do STF, se aplica 

à participação da fazenda pública em processo de controle concentrado de 

constitucionalidade. 

E) Se o horário forense começar depois do normal, mas se encerrar no horário regular, 

não haverá motivo para a prorrogação do vencimento de prazo judicial. 

 

Assunto: Atos processuais 

Categoria: Legislação e Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

O enunciado da questão pugnou que o candidato assinalasse a alternativa correta, 

tendo em mente as regras dos atos processuais.  

 

A) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva está em afirmar que o requerimento de limitação de 

litisconsórcio multitudinário suspende o prazo para manifestação. Tal afirmação é 

contrária à previsão expressa no art. 113, §§ 1º e 2º do CPC/15, in verbis: 

 

CPC/15  

Art. 113, § 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio 

facultativo quanto ao número de litigantes na fase de 

conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, 

quando este comprometer a rápida solução do litígio ou 

dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 



 

 

Pá
gi

n
a3

9
 

§ 2º O requerimento de limitação INTERROMPE o prazo 

para manifestação ou resposta, que recomeçará da 

intimação da decisão que o solucionar. 

 

Portanto, o pedido de limitação do litisconsórcio multitudinário SUSPENDE 

(INTERROMPE) o prazo para manifestação ou resposta.  

 

B) CORRETA: 

 

Trata-se de previsão expressa no art. 191, §§1º e 2º do CPC/15, o qual estabelece as 

regras de fixação do calendário processual para as práticas dos atos processuais, in 

verbis: 

 

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. 

§ 1º O calendário VINCULA as partes e o juiz, e os prazos 

nele previstos somente serão modificados em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de 

ato processual ou a realização de audiência cujas datas 

tiverem sido designadas no calendário. 

 

C) INCORRETA: 

 

O ato processual praticado antes do início de termo inicial indicado em lei ou decisão 

judicial será considerado TEMPESTIVO, portanto, a questão foi equivocada em afirmar 

que o ato seria juridicamente inexistente, contrariando o disposto no art. 218, §4º, do 

CPC/15.   
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D) INCORRETA: 

Conforme preceitua o art. 183, do CPC/15 a Fazenda Pública goza de prazo em dobro 

para todas as suas manifestações processuais.  

Ocorre que a referida prerrogativa não se aplica em processo de controle concentrado 

de constitucionalidade, visto que tal previsão tem incidência unicamente nos processos 

subjetivos, isto é, aqueles que discutem situações concretas e individuais. 

Nesse sentido, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não há, nos 

processos de fiscalização normativa abstrata, a prerrogativa processual dos prazos em 

dobro, ou seja, não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de 

constitucionalidade a norma que concede prazo em dobro à Fazenda Pública (STF. 

Plenário. ARE 830727/SC, Rel. para acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 

06/02/2019) (STF. Plenário. ADI 5814/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 

06/02/2019).  

 

E) INCORRETA 

 

Tal assertiva contraria o disposto no art. 224, §1º, do CPC/15, vejamos: 

 

CPC/15  

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão 

contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do 

vencimento. 

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão 

protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem 

com dia em que o expediente forense for encerrado antes 

ou iniciado depois da hora normal ou houver 

indisponibilidade da comunicação eletrônica. 
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A questão versa sobre as peculiaridades dos atos processuais, sendo possível encontrar 

uma abordagem mais detalhada na Aula 07 de Processo Civil (Fatos, Atos e Negócios 

Jurídicos Processuais) do Curso Extensivo.  

 

GABARITO B. 

 

13) (PGE-PB – CEBRASPE) Determinado indivíduo ajuizou ação de responsabilidade 

civil do Estado e, em sua petição inicial, narrou situação de erro médico ocorrido em 

determinado hospital público do estado da Paraíba. Em sua defesa, o referido ente 

federativo argumentou que a cirurgia ocorrera em outro estado da Federação, motivo 

pelo qual requereu que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva. Ao apreciar a 

preliminar suscitada, o magistrado considerou que a legitimidade das partes deve ser 

aferida de acordo com as alegações deduzidas, em tese, na petição inicial, motivo pelo 

qual rejeitou o argumento de carência da ação.  

Nessa situação hipotética, ao proceder dessa forma no exame da legitimidade das 

partes, o magistrado adotou a denominada teoria: 

A) da exposição 

B) da verossimilhança preponderante  

C) imanentista  

D) da asserção 

E) do isolamento dos atos processuais 

 

Assunto: Teorias da ação 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

O enunciado da questão cobrou do candidato o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial acerca das teorias da ação.  

 

A) INCORRETA 



 

 

Pá
gi

n
a4

2
 

A assertiva está incorreta, pois no caso em tela não se aplica a teoria da exposição ou da 

comprovação, já que para os defensores dessa teoria, somente se provada à existência 

de erro médico ocorrido em determinado hospital público do estado da Paraíba é que 

estarão presentes os requisitos necessários à concretização da tutela de mérito. Logo, 

para a supradita teoria as condições da ação devem ser comprovadas por meio 

probatório.  

 

B) INCORRETA 

 

Para a teoria da verossimilhança preponderante, a parte que apresentar o conjunto 

probatório mais plausível, isto é, ostentar uma posição mais verossímil em relação à 

outra parte, deve ser contemplado com julgamento procedente, o que não se verificou 

no caso em questão.  

 

C) INCORRETA  

 

Extrai-se do material da aula 03 de Processo Civil do Curso Extensivo (Ação), que a 

“teoria civilista ou imanentista considera que a ação é o próprio direto material. Dessa 

maneira, para a teoria em questão, só existirá ação se houver o respectivo direito 

material, de modo que a ação não tem autonomia nem independência” (Fls. 06/07), o 

que não se amolda ao caso em tela.  

 

D) CORRETA 

 

Pela teoria da asserção, que é aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, às condições 

da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na 

petição inicial, razão pelo qual o magistrado a invocou ao rejeitar a preliminar suscitada 

pelo referido ente federativo.  
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E) INCORRETA 

 

A teoria do isolamento dos atos processuais compreende cada ato de forma autônoma, 

de maneira que a nova lei processual terá aplicação imediata, respeitando-se os atos 

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 

revogada, conforme previsto no art. 14, do CPC/15.  

 

A questão versa sobre as peculiaridades dos atos processuais, sendo possível encontrar 

uma abordagem mais detalhada na Aula 03 de Processo Civil do Curso Extensivo (Ação).  

 

GABARITO D. 

 

14) (PGE-PB – CEBRASPE) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, diante da possibilidade de surgimento de nova lei que modifique o regime de 

honorários advocatícios durante o trâmite de processo judicial, a regra de regência 

aplicável ao arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser a norma vigente 

no momento  

A) do ajuizamento da ação. 

B) da citação do réu. 

C) da apresentação da defesa. 

D) do saneamento do processo. 

E) da sentença. 

 

Assunto: Honorários Advocatícios  

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A questão em comento traz o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o 

honorário advocatício é regido pela lei vigente na data da sentença, isto é, os nascem 
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com a sentença, não preexistem à propositura da demanda  (2ª Turma. REsp 1.636.124-

AL, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/12/2016, Info 602). 

 

GABARITO E. 

 

15) (PGE-PB – CEBRASPE) O Código de Processo Civil considera litigante de má-fé 

aquele que   

A) opõe qualquer resistência ao andamento do processo. 

B) deduz pretensão contra fato incontroverso. 

C) interpõe recurso incabível. 

D) provoca muitos incidentes processuais. 

E) altera a interpretação dos fatos objeto da demanda. 

 

Assunto: Litigância de má-fé 

Categoria: Legislação 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

O enunciado da questão exige o conhecimento da literalidade do CPC/15, sendo 

cobrado o rol descritivo dos atos tipificados como atos de má-fé, vejamos: 

 

CPC/15  

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de 

lei ou fato incontroverso; 

II - alterar a verdade dos fatos; 

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; 
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V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou 

ato do processo; 

VI - provocar incidente manifestamente infundado; 

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório. 

 

A questão versa sobre as hipóteses de litigância de má-fé, sendo possível encontrar uma 

abordagem mais detalhada na Aula 06 de Processo Civil do Curso Extensivo (Sujeitos 

do processo).  

 

GABARITO B. 

 

16) (PGE-GO – FCC) De acordo com o Código de Processo Civil, o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica NÃO   

A) se aplica ao processo de competência dos juizados especiais. 

B) precisa ser instaurado se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida 

na petição inicial. 

C) pode ser instaurado, no processo de conhecimento, depois de proferida a decisão 

saneadora. 

D) admite dilação probatória. 

E) implicará, em nenhum caso, a suspensão do processo. 

 

Assunto: Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

A) INCORRETA 

 

Tal assertiva encontra-se errada, pois cabe sim o incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica nos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 1062, do CPC/15.  
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B) CORRETA 

 

Reproduz o art. 134, §2º, do CPC/15, que diz: “Dispensa-se a instauração do incidente 

se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese 

em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.  

 

C/D/E INCORRETAS 

 

Ambas alternativas são opostas aos dispositivos abaixo e, por isso, foram consideradas 

incorretas, vejamos: 

 

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.  

§2º Dispensa-se a instauração do incidente se a 

desconsideração da personalidade jurídica for requerida na 

petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a 

pessoa jurídica. 

§3º A instauração do incidente suspenderá o processo, 

salvo na hipótese do § 2º. 

 Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa 

jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

A questão versa sobre as regras do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, o qual é abordado de forma mais detalhada na Aula 06 de Processo Civil do 

Curso Extensivo (Sujeitos do processo).  

 

GABARITO B. 

 



 

 

Pá
gi

n
a4

7
 

17) (PGE-AL – CEBRASPE) Os pressupostos necessários para postular em juízo, de 

acordo com o Código de Processo Civil (CPC), incluem 

I interesse. 

II legitimidade. 

III possibilidade jurídica do pedido. 

IV capacidade. 

V boa-fé. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e V. 

E) IV e V. 

 

Assunto: Pressupostos processuais  

Categoria: Legislação 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A questão versa acerca dos pressupostos processuais, que podem ser definidos como 

exigências para a admissibilidade e o regular prosseguimento do processo. Em 

complemento, extrai-se da Aula 04 de Processo Civil do Curso Extensivo (Pág. 8) as 

seguintes espécies de pressupostos processuais: 

 

1. Pressupostos de existência: 

1.1. Subjetivos 

1.1.1. Juiz – órgão investido de jurisdição 

1.1.2. Parte – capacidade de ser parte 

1.2. Objetivos – existência de demanda 

 

2. Requisitos de validade 
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2.1. Subjetivos 

2.1.1. Juiz – competência e imparcialidade 

2.1.2. Partes – capacidade processual, capacidade postulatória e 

legitimidade ad causam 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Intrínsecos – respeito ao formalismo processual 

2.2.2. Extrínsecos 

2.2.2.1. Negativos – inexistência de perempção, litispendência, 

coisa julgada ou convenção e arbitragem 

2.2.2.2. Positivos – interesse de agir 

GABARITO A. 

 

18) (PGE-RS – FUNDATEC)  Sobre os embargos de declaração, é correto afirmar que:  

A) Possuem sempre efeito suspensivo.  

B) Interrompem, e não suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.  

C) Têm, em regra, efeitos infringentes.  

D) Jamais podem ser inadmitidos automaticamente.  

E) Dependem sempre de contraditório para o seu julgamento.  

 

Assunto: Embargos de Declaração 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA  

 

Conforme preceitua o art. 1026 do CPC/15, os embargos de declaração NÃO possuem 

efeito suspensivo, razão pela qual a alternativa está incorreta.  
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B) CORRETA 

 

O dispositivo ora mencionado traz à baila a regra de que os embargos de declaração 

INTERROMPEM o prazo para a interposição de recurso, por essa razão a alternativa está 

correta. Vale ressaltar que os embargos de declaração, ainda que rejeitados, 

interrompem o prazo recursal. 

 

C) INCORRETA 

 

Em regra, os embargos de declaração NÃO possuem efeitos infringentes, já que não 

tem função de modificar o resultado da decisão, possibilitando que a parte que 

porventura tenha perdido se torne a vencedora.  

 

No entanto, excepcionalmente, é cabível embargos de declaração, com efeitos 

infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a 

jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 

de Justiça adotar (STF, Rcl 15724 AgR-ED, DJe 18/06/2020). 

 

Vale a pena revisitar os objetivos típicos dos embargos previstos no art. 1022, CPC/15. 

 

D) INCORRETA 

 

É possível a inadmissão automática dos embargos de declaração quando os 2 (dois) 

anteriores tiverem sido considerados protelatórios, nos termos do art. 1026, §4º, do 

CPC/15.  

 

E) INCORRETA 

 

Tal assertiva contraria o disposto no art. 1023, §2º, do CPC/15, vejamos: 
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CPC/15  

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 

(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se 

sujeitam a preparo. 

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. 

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada. 

 

Todos os efeitos dos embargos de declaração são explorados na Aula 16 de Processo 

Civil (Processos Tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais – Parte II) do 

Curso Extensivo. 

 

GABARITO B. 

 

19) (PGE-RS – FUNDATEC)  Sobre o mandado de segurança, é correto afirmar que: 

A) A expressão “direito líquido e certo” diz respeito à efetiva existência do direito 

alegado em juízo.  

B) A expressão “direito líquido e certo” diz respeito à cognição secundum eventum 

probationis admitida em seu procedimento.  

C) A autoridade coatora é sempre parte no processo, não podendo ser considerada em 

qualquer circunstância simples fonte de prova.  

D) Jamais é cabível para impugnar atos judiciais.  

E) Tem prazo de 60 dias para a sua impetração.  

 

Assunto: Mandado de segurança 

Categoria: Doutrina, jurisprudência e legislação. 

Nível: Difícil  
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COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

O direito líquido e certo não se confunde necessariamente com o direito alegado. Assim, 

deve-se ter em mente que o direito líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de 

fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a 

comprovação de direito líquido e certo, remete ao fato de que os fatos suscitados pelo 

impetrante, desde já estejam comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada 

dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no 

mandado de segurança, ser pré-constituída.  

B) CORRETA 

 

A ação de mandado de segurança faz coisa julgada material secundum eventum 

probationis, no entanto, se a ação mandamental foi julgada improcedente por falta de 

provas do direito líquido e certo ou for indeferida liminarmente a petição inicial, NÃO se 

operará a coisa julgada material, vez que não terá a cognição exauriente da causa.  

 

C) INCORRETA 

 

Autoridade coatora nem sempre é parte no processo, sendo que em alguns casos, será 

mera fonte de provas, à qual é instada a tão somente fornecer informações para que 

seja possível aferir a existência de direito líquido e certo e a sua violação ou não no caso 

concreto. Em regra, quem preenche o polo passivo é a pessoa jurídica da qual a 

autoridade coatora faça parte e a não a autoridade coatora propriamente dita.  

 

D) INCORRETA 

Conforme dispõe a Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), in verbis: 

Lei nº 12.016/09  

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando 
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se tratar: 

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 

suspensivo; 

III - de decisão judicial transitada em julgado. 

 

Acontece que, caso o recurso cabível não seja suficiente para solucionar o problema ou 

não contenha aptidão para combater o prejuízo sofrido pela parte, admite-se, 

excepcionalmente, o mandado de segurança contra ato judicial.  

 

Do mesmo modo, se o ato judicial for irrecorrível, é possível valer-se do mandado de 

segurança caso haja ilegalidade ou abusividade explícita, gerando, portanto, violação ao 

direito líquido e certo da parte em ter o Devido Processo Legal respeitado. 

 

E) INCORRETA 

 

O prazo decadencial para impetração é de 120 DIAS, conforme estipula o art. 23, da Lei  

12.016/2009.  

 

O tema mandado de segurança é explorado de forma aprofundada na Aula 24 de 

Processo Civil (Procedimentos especiais) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO B. 

 

20) (PGE-PB – CEBRASPE) De acordo com o Código de Processo Civil, considera-se dia 

do começo do prazo 

A) o dia do fim da dilação assinada pelo juiz quando a intimação for por edital.  

B) a data do término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação 

for eletrônica. 

C) a data de ocorrência da intimação, quando se der por ato do escrivão. 

D) o dia útil seguinte ao da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos 

autos em carga. 

E) o dia útil seguinte ao da intimação, quando feita por oficial de justiça. 
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Assunto: Dos prazos  

Categoria: Legislação 

Nível: Fácil  

 

COMENTÁRIOS: 

 

A questão versa sobre literalidade do art. 231, do CPC/15, para facilitar a compreensão 

e memorização do assunto exigido pela banca foi redigida a seguinte tabela informativa: 

FORMA DIA DO COMEÇO DO PRAZO 

Citação ou a intimação for pelo correio Data de juntada aos autos do aviso de 

recebimento 

Citação ou a intimação for por oficial de 

justiça 

Data de juntada aos autos do mandado 

cumprido 

Citação ou intimação por ato do escrivão 

ou do chefe de secretaria 

Data de ocorrência da citação ou da 

intimação 

Citação ou a intimação for por edital Dia útil seguinte ao fim da dilação 

assinada pelo juiz 

Citação ou a intimação for eletrônica 

 

Dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê 

Citação ou a intimação se realizar em 

cumprimento de carta 

Data de juntada do comunicado de que 

trata o art. 232 ou, não havendo esse, a 

data de juntada da carta aos autos de 

origem devidamente cumprida 

Intimação se der pelo Diário da Justiça 

impresso ou eletrônico 

Data de publicação  

A intimação se der por meio da retirada 

dos autos, em carga, do cartório ou da 

secretaria. 

Dia da carga 



 

 

Pá
gi

n
a5

4
 

Na forma prevista na mensagem de 

citação, do recebimento da citação 

realizada por meio eletrônico 

Quinto dia útil seguinte à confirmação 

 

É possível encontrar uma abordagem mais detalhada sobre o tema na Aula 07 de 

Processo Civil do Curso Extensivo (Fatos, Atos e Negócios Jurídicos Processuais). 

GABARITO C. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL (21Q) 

 

21) (PGE – GO – FCC) Proposta de emenda à Constituição do Estado de Goiás, subscrita 

por um por cento do eleitorado do Estado em vinte Municípios, com vistas a 

estabelecer condições materiais e procedimentais para a perda de cargo público de 

provimento efetivo, é votada na Assembleia Legislativa, obtendo o voto de três 

quintos dos parlamentares, em primeiro turno, e dois terços, no segundo turno. À luz 

da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Goiás e da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, referida proposição legislativa 

A) padece de inconstitucionalidade, por não ser admitida proposta de emenda 

constitucional de iniciativa popular, diante do silêncio eloquente da Constituição 

Federal, sendo as normas constitucionais do processo legislativo federal de observância 

obrigatória no âmbito estadual.  

B) foi rejeitada, por não ter sido alcançado o quórum de aprovação no segundo turno 

de votação, não podendo a matéria em questão ser objeto de nova proposta na mesma 

sessão legislativa.  

C) observou os limites materiais e formais de reforma constitucional, no âmbito 

estadual, devendo ser promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa, com o número 

de ordem respectivo.  

D) padece de inconstitucionalidade, por ter violado a iniciativa legislativa privativa do 

chefe do Executivo para matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos 

estaduais, aplicável no âmbito do processo legislativo estadual.  

E) padece de inconstitucionalidade, por não terem sido observadas as condições de 
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distribuição do eleitorado estabelecidas na Constituição estadual para proposta de 

emenda constitucional de iniciativa popular. 

 

Assunto: Processo legislativo, controle de constitucionalidade. 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

O primeiro ao estabelecer que a inconstitucionalidade da referida emenda à 

Constituição do Estado de Goiás se dá pelo fato de não ser permitido iniciativa popular 

em Constituição Estaduais, fato que não encontra respaldo no ordenamento brasileiro, 

segundo tese fixada pelo STF no bojo da ADI 825/AP, publicitado por meio do 

informativo 921 do referido tribunal, conforme se vê abaixo: 

 

A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é compatível com a 

Constituição Federal, encontrando fundamento no art. 1º, parágrafo único, no art. 14, 

II e III e no art. 49, VI, da CF/88. Embora a Constituição Federal não autorize proposta de 

iniciativa popular para emendas ao próprio texto, mas apenas para normas 

infraconstitucionais, não há impedimento para que as Constituições Estaduais prevejam 

a possibilidade, ampliando a competência constante da Carta Federal. STF. Plenário. ADI 

825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921). 

 

B) INCORRETA 

 

Ao contrário do que foi elencado na assertiva, não houve inobservância de quórum, na 

medida em que a votação no segundo turno teve uma votação de 2/3 dos membros da 

Assembleia Legislativa, número superior ao quórum de 3/5 elencados na Constituição 

Federal e de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais. Posto, isso, tem-se que 
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o quórum foi devidamente respeitado nos 2 turnos. 

 

C) INCORRETA 

 

A proposta de emenda à Constituição do Estado de Goiás é formalmente 

inconstitucional, na medida em que a Constituição Federal estabelece que matéria 

relacionada a regime jurídico de servidores deve ser regulamentada mediante lei de 

iniciativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 61, §2º, II, alínea “f” disposto abaixo: 

CF/88   

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: 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, promoções, estabilidade, 

remuneração, reforma e transferência para a reserva. 

 

D) CORRETA 

 

A proposta de emenda à Constituição do Estado de Goiás é formalmente 

inconstitucional por violar a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual em 

propor leis que disciplinem regime jurídico dos servidores. 

Insta consignar que este tema já foi enfrentado pelo STF no julgamento da ADI 2966, 

oportunidade que o tribunal constitucional fixou o seguinte entendimento. 
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É INCONSTITUCIONAL emenda constitucional que insira na Constituição estadual 

dispositivo determinando a revisão automática da remuneração de servidores públicos 

estaduais. Isso porque tal matéria é prevista no art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88 como sendo 

de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. STF. Plenário ADI 3848/RJ, Rel. Min. 

Marco Aurélio, julgado em 11/2/2015 (Info 774)9. 

 

A partir do precedente supramencionado, constata-se a posição consolidada do STF no 

sentido de ser inconstitucional a violação da iniciativa do Chefe do Executivo para 

propositura de emenda à Constituição Estadual relacionada a regime jurídico de 

servidores. 

 

E) INCORRETA 

 

Conforme explicado nos comentários acima, a inconstitucionalidade da proposta de 

emenda à Constituição está na iniciativa da sua propositura e não em outro 

fundamento. 

 

O enunciado da questão aborda o processo legislativo em sua acepção macro, 

elencando os detalhes que envolveu a votação de uma proposta de emenda à 

Constituição do Estado de Goiás, indagando o candidato acerca da sua compatibilidade 

com o texto constitucional e a jurisprudência do STF, nuances abordadas na Aula 15 de 

Direito Constitucional (Poder Legislativo – parte I) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO D. 

 

 

 

 

 
9 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Possibilidade de emenda constitucional de iniciativa parlamentar 
tratar sobre os assuntos que, em caso de propositura de projeto de lei, seriam de iniciativa reservada ao 
chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/0aa1883c6411f7873cb83dacb17b
0afc>. Acesso em: 01/03/2022 
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22) (PGE-AL – Cebraspe) Tem por objeto reparar lesão a preceito fundamental, 

resultante de ato do poder público: 

A) Incidente de arguição de inconstitucionalidade. 

B) Ação popular. 

C) Mandado de injunção. 

D) Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

E) Mandado de segurança coletivo. 

 

Assunto: Controle de constitucionalidade, remédios constitucionais, identificação de 

fundamentos das ações constitucionais.  

Categoria: Legislação 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

Este incidente remete a um procedimento decorrente da necessidade de observância 

do Cláusula da Reserva de Plenário (Cláusula Full Bench), a qual estabelece que somente 

o voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do seu Órgão Especial poderá 

reconhecer a inconstitucionalidade de ato normativo advindo do poder público, 

conforme preconiza o art. 97 do texto constitucional: 

 

CF/88   

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão especial 

poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo do Poder Público. 

 

O Incidente de arguição de Inconstitucionalidade, por sua vez, remete ao procedimento 

necessário a implementação desta determinação constitucional, no qual os órgãos 
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fracionários, ao se depararem com a arguição de inconstitucionalidade de determinado 

ato normativo, deve submeter a questão à apreciação do órgão competente para 

apreciá-la.  

 

Vale ressaltar que este incidente encontra-se regulamentado no art. 948, 949 e 950 do 

CPC/15: 

CPC/15   

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder 

público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as 

partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual 

competir o conhecimento do processo. 

Art. 949. Se a arguição for: 

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; 

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do 

tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. 

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não 

submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição 

de inconstitucionalidade quando já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo 

Tribunal Federal sobre a questão. 

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o 

presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. 

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis 

pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no 

incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, 

observados os prazos e as condições previstos no 

regimento interno do tribunal. 

§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no 

art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por 

escrito, sobre a questão constitucional objeto de 
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apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, 

sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou 

de requerer a juntada de documentos. 

§ 3º Considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, o relator poderá 

admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de 

outros órgãos ou entidades. 

 

APROFUNDANDO   :  O texto constitucional só estabeleceu a necessidade de 

observância da Cláusula de Reserva de Plenário em relação a arguição de 

INCONSTITUCIONALIDADE de lei ou ato normativo, não sendo necessário sua 

observância nos casos de arguição de CONSTITUCIONALIDADE. 

 

O STF, por sua vez, já fixou entendimento no sentido de que o afastamento da incidência 

de determinada norma no caso concreto, mesmo sem declarar sua 

inconstitucionalidade, atrai a aplicação da Cláusula Full Bench, conforme se vê no teor 

da Súmula Vinculante nº 10: 

SÚMULA VINCULANTE 10:  

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 

declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no 

todo ou em parte. 

 

B) INCORRETA 

 

A ação popular é um remédio constitucional que se encontra discriminado no art. 5º, 

LXXIII da CF/88, não tendo por objeto reparar lesão a preceito fundamental, conforme 

se vê na previsão expressa do texto constitucional: 
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CF/88   

Art. 5, LXXIII. Qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; 

 

Vale ressaltar que o aludido remédio constitucional foi regulamentado pelo legislador 

infraconstitucional por meio da Lei nº 4.717/65. 

 

C) INCORRETA 

 

Assim como a Ação Popular, o Mandado de Injunção trata-se de um remédio 

constitucional que não tem entre os seus objetivos a reparação de lesão a preceito 

fundamental, mas sim o combate a omissões que tornem inviável o exercício dos 

direitos e liberdades constitucionais, consoante art. 5º, inciso LXXI do texto 

constitucional: 

CF/88   

Art. 5, LXXI. Conceder-se-á mandado de injunção sempre 

que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania; 

 

D) CORRETA 

 

A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF é a ação cabível para 

reparar lesão a preceito fundamental. Vale ressaltar que esta ação foi estabelecida pelo 

art. 102, § 1º da Constituição Federal de 1988: 
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CF/88   

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, decorrente desta Constituição, será 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

 

Por sua vez, a Lei nº 9.882/99 regulamentou o art. 102, §1º do texto constitucional e, 

por conseguinte, o processo de julgamento da ADPF, tendo estabelecido logo em seu 

art. 1º a resposta ao questionamento formulado pela banca, senão vejamos: 

 

Lei nº 9.882/99   

Art. 1º. Art. 1o A arguição prevista no § 1o do art. 102 da 

Constituição Federal será proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão 

a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público. 

Parágrafo único. Caberá também arguição de 

descumprimento de preceito fundamental:   

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual 

ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; 

 

E) INCORRETA 

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa proteger direito líquido 

e certo, conforme art. 5º, LXIX do texto constitucional: 

 

CF/88   

Art. 5º, LXIX. Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-
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corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público; 

 

A questão suscitou uma lesão concreta a direitos, tendo em seguida misturado os 

remédios constitucionais com a ADPF, de modo a fazer com o que o candidato incorra 

em erro. O conteúdo presente nas assertivas foi explorado na Aula 07 de Direito 

Constitucional (Controle de Constitucionalidade – parte 4) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA D.  

 

23) (PGE – AL – Cebraspe) A respeito da teoria da constituição, julgue os itens 

seguintes. 

I-  A Constituição Federal de 1988 é oriunda de procedimento de poder constituinte 

indireto. 

II - A recepção das normas pré-constitucionais pela Constituição Federal de 1988 foi 

realizada de maneira expressa pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

III - A Constituição Federal de 1937 ficou conhecida como Constituição Polaca. 

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo. 

B) Apenas o item II está certo.  

C) Apenas o item III está certo.  

D) Apenas os itens I e II estão certos.  

E) Apenas os itens I e III estão certos.   

 

Assunto: Teoria da Constituição, recepção de normas constitucionais, aspectos 

históricos do constitucionalismo.  

Categoria: Doutrina 

Nível: Médio 
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COMENTÁRIOS: 

 

I – CORRETA 

De fato a CF/88 foi elaborado a partir de um poder constituinte indireto, na medida em 

que foi editada pela Assembleia Constituinte, composta por representantes da 

população. 

Formas de exercício do Poder Constituinte 

Direto Indireto 

- Os próprios administrados elaboram a 

Constituição, sem a necessidade de 

terceiros 

- Os administrados elegem 

representantes, que elaborarão o texto 

constitucional, tal qual ocorreu no Brasil 

por meio da Assembleia Nacional 

Constituinte em 1988. 

 

II – INCORRETO 

Segundo Alexandrino10, as normas editadas antes da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que forem incompatíveis com as suas novas disposições serão 

automaticamente revogadas, não sendo necessário nenhuma previsão expressa nesse 

sentido no bojo do ADCT. 

 

III – CORRETO 

A Constituição de 1937 teve como inspiração a Constituição da Polônia, razão pela qual 

foi apelidada de Constituição Polaca.  

Dentre as principais características desta Constituição, pode-se destacar a concentração 

de Poderes no poder executivo, representado pela figura de Getúlio Vargas, responsável 

por ter outorgado a referida Constituição no ordenamento brasileiro. 

 

Sendo assim, constata-se que a alternativa correta é a “letra E”, na medida em que as 

assertivas “I” e “III” estão corretas. 

 

 
10 ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 17ª Ed. São Paulo: Método 
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A questão abarca temas relacionados a teoria da constituição, bem como aspectos 

históricos das constituições brasileiras, os quais são abordados na Aula 01 de Direito 

Constitucional (Constitucionalismo e Constituição) do Curso Extensivo . 

 

GABARITO: LETRA E.  

 

24) (PGE-AL – Cebraspe) Karl Loewenstein, filósofo alemão, promoveu importantes 

estudos em direito constitucional, que influenciaram e ainda influenciam importantes 

correntes de pensamento. Loewenstein aduziu uma classificação própria das 

Constituições. A seguir é apresentado trecho adaptado da doutrina, acerca de uma das 

espécies de Constituição propostas pelo filósofo. 

São formalmente válidas, mas alguns dos seus preceitos ainda não foram ativados na 

prática real. Na visão de Loewenstein, nesses casos, a situação real não permite a 

transformação das normas constitucionais em realidade política, mas ainda se pode 

esperar que, com o tempo, elas sejam implementadas concretamente (Gilmar F. 

Mendes e Paulo G. Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. Série IDP, 16.ª ed., 

2021). 

 

Esse trecho da doutrina se refere na classificação de Loewenstein, à Constituição: 

A) garantia.  

B) normativa.   

C) semântica.  

D) programática.   

E) nominal. 

 

Assunto: Teoria da Constituição, classificação das constituições 

Categoria: Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 
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A) INCORRETA 

 

É uma espécie de classificação das constituições quanto à finalidade, sendo que, a 

Constituição Garantia tem o objetivo de proteger as liberdades públicas (Direitos de 1ª 

geração) contra as arbitrariedades do Estado. Esse tipo de Constituição também é 

classificada como sintética ou negativa. 

 

B) INCORRETA 

 

A Constituição Normativa é uma das classificações das constituições quanto a sua 

correspondência com a realidade do ordenamento jurídico no qual está inserida, sendo 

que, na concepção de Karl Loewstein ela regula efetivamente o processo político do 

Estado, razão pela qual a realidade política e social do Estado possui correspondência 

com o texto constitucional. (Ex: Constituição alemã de 1949 e Constituição Federal de 

10988) 

 

Apesar da maioria da doutrina entender que a CF/88 é classificada como sendo uma 

Constituição Normativa, esta classificação sofre ferrenhas críticas, na medida em que 

uma série de direitos positivados no texto constitucional não são fornecidos aos 

brasileiros, contudo, essa posição crítica (apesar de crescente) ainda pode ser reputada 

minoritária. 

 COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Defensor Público do Estado do Amazonas, realizados em 2011, pela 

Banca CESPE, foi considerado correto a seguinte assertiva: “No sentido ontológico 

(karl Loewenstein), a Constituição pode ser classificada em semântica, nominal e 

normativa. A Constituição Federal de 1988 é um exemplo de Constituição normativa.”  

 

C) INCORRETA 

 

As Constituições Semânticas não buscam regular o processo político do Estado, mas 

apenas formalizar o status quo em benefício dos detentores do poder. Sendo assim, 
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pode-se afirmar que esse tipo de Constituição visa tão somente legitimar o poder já 

posto. (Ex: Constituição Polaca de 1937 e Constituição de 1967 do Regime Militar) 

 

D) INCORRETA 

 

A Constituição Programática visa estabelecer finalidades e programas a serem 

implementados pelo texto constituição, traçando diretrizes para a atuação estatal.  

Esse tipo de constituição também é denominada Dirigente, Positiva, e tem como 

características sempre ser analítica (extensa em seu tamanha, dada a gama de detalhes 

das diretrizes traçadas)  

 

E) CORRETA 

 

As Constituições Nominais (ou Nominativas) são aquelas que visam regular o processo 

político do Estado, contudo, não consegue, fato que implica em um distanciamento das 

previsões do texto constitucional com a realidade do ordenamento jurídico vigente, 

coadunando, portanto, com os mesmos dizeres elencados no trecho destacado pelo 

enunciado da questão. 

 

As Constituições são classificadas de diversas formas, sendo que, é comum que as 

bancas de concursos em geral misturem as classificações com intuito de levar o 

candidato a erro. Posto isso, os alunos do Revisão PGE encontram Aula 01 de Direito 

Constitucional (Constitucionalismo e Constituição) do Curso Extensivo  todas as 

classificações doutrinárias, com enfoque naquelas com maior incidência nas questões. 

 

GABARITO: LETRA E.  

 

25) (PGE-AL – Cebraspe) Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a opção 

correta.  

A) É incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de 

omissão legislativa municipal.  

B) Governador de estado afastado apenas cautelarmente de suas funções não perde a 
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legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.  

C) O efeito vinculante e a eficácia erga omnes das decisões em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade não alcançam o Poder Legislativo nem o próprio 

Supremo Tribunal Federal.  

D) Os tribunais de justiça devem observar a cláusula full bench para apreciar a 

compatibilidade de norma pré-constitucional para com a Constituição Federal de 1988.  

E) Leis municipais e normas pré-constitucionais não podem ser objeto de controle 

concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

 

Assunto: Controle de constitucionalidade, independência dos poderes. 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

A questão versou sobre aspectos do controle de constitucionalidade à luz da 

jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

A) INCORRETA 

A assertiva vai de encontro ao posicionamento fixado pelo STF no julgamento da ADPF 

272/DF, no qual ficou estabelecida a seguinte tese: 

 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz 

de controle da inconstitucionalidade por omissão. A ADPF pode ter por objeto as 

omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas 

mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos em geral do poder público, 

desde que essas omissões se afigurem lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar 

a efetividade de norma constitucional que o consagra. 

STF. Plenário. ADPF 272/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/3/2021 (Info 

1011).11 

 
11 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Cabe ADPF quando se alega que está havendo uma omissão por 
parte do poder público. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/62d2b7ba91f34c0ac08aa11c359a
8d2c>. Acesso em: 01/03/2022 
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B) INCORRETA 

O afastamento do Governador, ainda que cautelar, já retira a sua legitimidade para 

propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, na medida em que a legitimidade é do 

cargo e não da pessoa, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 

6278/DF: 

 

Governador de Estado afastado cautelarmente de suas funções — por força do 

recebimento de denúncia por crime comum — não tem legitimidade ativa para a 

propositura de ação direta de inconstitucionalidade.12 

 

C) CORRETA 

Trata-se de uma previsão expressa no art. 102, § 2º da CF/88, bem como de uma análise 

global do controle de constitucionalidade. A previsão do texto constitucional estabelece 

o seguinte: 

 

CF/88   

Art. 102, § 2º. As decisões definitivas de mérito, proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 

efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

 

A partir da previsão constitucional supramencionada infere-se que o próprio 

constituinte originário não estabeleceu que a eficácia das decisões no controle 

concentrado de constitucionalidade se estendesse a própria Suprema Corte e ao Poder 

Legislativo, sob pena de atribuir um poder demasiado ao Judiciário, violando portanto a 

lógica de independência dos poderes e a noção de “Freios e contrapesos” (Chekcs and 

balances). 

 
12 STF. Plenário. ADI 6728 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/4/2021 (Info 1015). 
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Vale ressaltar que o Legislativo e o próprio STF não estão vinculados as decisões 

provenientes do controle de constitucionalidade no exercício de suas funções típicas, 

legislativa e judicia, respectivamente. Contudo, no exercício de suas funções atípicas 

devem observar os precedentes, tal qual ocorre com a Súmula Vinculante 13 e a figura 

do nepotismo, que é vedado tanto ao próprio STF e ao legislativo no exercício de sua 

função atípica, qual seja, administrativa. 

 

Caso as decisões do STF vinculassem o Legislativo poderia dá azo ao fenômeno 

denominado pela doutrina de “Fossilização da Constituição”. 

 

D) INCORRETA: 

 

A Cláusula de Reserva de Plenário (Cláusula Full Bench) se aplica tão somente ao juízo 

de constitucionalidade das leis, não se estendendo ao juízo de recepção realizado acerca 

de normas pré-constitucionais. 

 

E) INCORRETA 

 

As leis municipais e normas pré-constitucionais podem ser objeto de controle 

concentrado de constitucionalidade no STF por meio da ADPF, nos termos do parágrafo 

único do art. 1º da Lei nº 9.882/99 discriminado abaixo: 

 

Lei nº 9.882/99   

Art. 1º, parágrafo único. Caberá também arguição de 

descumprimento de preceito fundamental:   

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual 

ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; 

 

Vale ressaltar que a ADPF tem um caráter subsidiário em face das demais ações do 

controle de constitucionalidade, conforme detalhado na Aula 07 de Direito 
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Constitucional (Controle de Constitucionalidade – Parte 4) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C.  

 

26) (PGE-AL – Cebraspe) No que se refere ao processo legislativo, julgue os seguintes 

itens. 

I O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do 

Poder Executivo, ainda que da emenda decorra aumento de despesa . 

II É formalmente inconstitucional propositura legislativa do Parlamento que institua 

renúncia de receita, mas que não apresente a estimativa de impacto financeiro e 

orçamentário. 

III O Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder 

Executivo se observar estrita pertinência temática. 

Assinale a opção correta. : 

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item II está certo.  

C) Apenas os itens I e III estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos.  

E) Todos os itens estão certos. 

 

Assunto: Processo Legislativo. Iniciativa de projeto de lei 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I- INCORRETO 

De fato, o poder legislativa pode emendar projetos de lei de iniciativa do executivo, mas 

para isso, segundo o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 2810/RS13, 

deve-se observar 2 requisitos, quais sejam: 

 
13 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Requisitos para emenda parlamentar a projetos de lei de outros 
poderes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
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  I – Pertinência Temática com a propositura apresentada 

  II – Não acarretar aumento de despesa. 

 

II – CORRETO 

 

Trata-se de previsão do art. 113 do ADCT, que dispõe que: 

 

CF/88   

Art. 113 - ADCT, A proposição legislativa que crie ou altere 

despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser 

acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário 

e financeiro. 

 

 

III – INCORRETO 

 

Conforme explicado na justificativa da assertiva “I”, para que haja emenda do legislativo 

a projeto de lei de iniciativa do executivo não basta apenas a pertinência temática, faz-

se necessário que não haja aumento de despesa. 

 

A matéria afeta ao poder legislativo foi dividida em duas aulas no curso extensivo, dada 

a quantidade de conteúdo que possui. No que diz respeito ao processo legislativo  

abordado pela questão, foi dissecado de forma pormenorizada na Aula 15 de Direito 

Constitucional (Pode Legislativo – Parte I). 

 

GABARITO: LETRA B 

 

 

 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/38af86134b65d0f10fe33d30dd76
442e>. Acesso em: 07/03/2022 



 

 

Pá
gi

n
a7

3
 

27) (PGE – GO – FCC) Considere as seguintes situações: 

I. Crime de feminicídio praticado por foragido do sistema prisional do Estado, dois meses 

após a fuga, ocorrida durante cumprimento de pena privativa de liberdade pela prática 

de crime de roubo; 

II. Morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional do Estado, durante 

cumprimento de pena privativa de liberdade. 

A teor da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na 

matéria, a responsabilidade civil objetiva do Estado, em tese, fica afastada; 

A) na situação II, se comprovada, pelo Poder Público, causa impeditiva de sua atuação 

protetiva do detento, por romper nexo de causalidade entre a omissão e o resultado 

danoso, restando, por outro lado, configurada na situação I, uma vez que presente o 

nexo de causalidade entre a omissão do dever de vigilância do Estado e a conduta 

criminosa praticada. 

B) nas situações I e II, por ausência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão 

administrativa, independentemente de comprovação, por parte do Estado, de causa 

impeditiva do seu dever de vigilância ou de proteção. 

C) na situação I, por ausência de nexo causal entre o momento da fuga e a conduta 

praticada, e na situação II, se comprovada, pelo Poder Público, causa impeditiva de sua 

atuação protetiva do detento, por romper nexo de causalidade entre a omissão e o 

resultado danoso. 

D) na situação II, se comprovada, pelo Poder Público, causa impeditiva de sua atuação 

protetiva do detento, por ato imputável exclusivamente à vítima, restando, por outro 

lado, configurada na situação I, uma vez que se adota a teoria do risco integral, em 

relação ao dever de vigilância dos que se encontram sob a custódia do Estado no regime 

prisional. 

E) na situação I, por ausência de nexo causal entre o momento da fuga e a conduta 

praticada, restando, por outro lado, configurada na situação II, uma vez que se adota a 

teoria do risco integral, em relação ao dever de proteção dos que se encontram sob a 

custódia do Estado no regime prisional, diante da garantia constitucional de sua 

integridade física e moral. 

 

Assunto: Responsabilidade civil objetiva do Estado 
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Categoria: Jurisprudência e doutrina 

Nível: Difícil  

 

COMENTÁRIOS 14 

 

A questão demanda conhecimento acerca da jurisprudência no tocante à 

responsabilidade estatal. 

 

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é OBJETIVA, sendo, 

portanto, baseada na teoria do risco administrativo. 

 

Conforme explanado pelo professor Renério Castro em sua aula de responsabilidade 

civil do Estado (Aula 08), na teoria do risco administrativo, o Estado tem o dever de 

indenizar o dano sofrido de forma injusta pelo particular, não importando se há falta do 

serviço ou culpa/dolo do agente público, de modo que existindo o dano, o Estado tem a 

obrigação de indenizar.  Além disso, na concepção de Carvalho Filho para que haja 

configuração do dever de indenizar necessita-se de alguns requisitos, tais como: 

 

I) Ocorrência do fato administrativo; 

II)  Ocorrência do dano;  

III)  Existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativo, 

dentre outros  

  

Desta forma, consoante dispõe o informativo 993 do STF, a responsabilidade civil 

objetiva do Estado, em tese, fica afastada na SITUAÇÃO I, por ausência de nexo causal 

entre o momento da fuga e a conduta praticada, vejamos: 

 

 
14 Apesar de versar sobre responsabilidade estatal, tema abordado de forma mais profunda no âmbito do 
Direito Administrativo, o examinador cobrou esta questão na parte atinente a disciplina Direito 
Constitucional, deixando clara a característica da interdisciplinaridade que as bancas de concurso vêm 
adotando em suas questões ultimamente. 



 

 

Pá
gi

n
a7

5
 

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 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 (STF. Plenário. RE 608880, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 

Repercussão Geral – Tema 362). 

 

Por sua vez, na SITUAÇÃO II restou devidamente configurada a responsabilidade civil 

objetiva do Estado, exceto se for comprovada pelo Estado que houve causa impeditiva 

de sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade entre a omissão 

e o resultado danoso. Tal entendimento ensejou no informativo 819 do STF: 

Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção prevista no art. 5º, inciso 

XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento (STF. Plenário. RE 

841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016) (repercussão geral).  

 

GABARITO: LETRA C 

 

28) (PGE – RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 

correta.  

I. É competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios legislar sobre 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, e a bens e direitos d e 

valor artístico e histórico.  

II. É expressamente vedada à edição de medidas provisórias sobre matéria já 

disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção 

ou veto do Presidente da República.  

III. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal, em conjunto ou separadamente, para a apuração de fato determinado 

e por prazo certo.  
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IV. Os Estados poderão intervir na União, desde que sua população represente mais de 

45% da população brasileira ou, alternativamente, 65% dos eleitores regularmente 

registrados, nos casos expressamente disciplinados na Constituição de 1988.  

A) Apenas II e III estão corretas.  

B) Apenas III e IV estão corretas.  

C) Apenas I, II e III estão corretas.  

D) Apenas II, III e IV estão corretas.  

E) Todas estão incorretas.  

 

Assunto: Organização Político-Administrativa do Estado, Processo Legislativo, Poder 

Legislativo 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS 

 

I – INCORRETA 

 

A assertiva traz à baila a regra de competência legislativa, de modo que a CF em seu art. 

24, estabelece que: 

CF/88  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 

 

Portanto, trata-se de competência CONCORRENTE dos entes federativos e não COMUM.  
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II – CORRETA 

 

Trata-se da hipótese prevista no texto constitucional, vejamos: 

CF/88  

Art. 62.  Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de 

lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional. 

§ 1º É VEDADA a edição de medidas provisórias sobre 

matéria:   

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 

Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 

Presidente da República.  

 

III – CORRETA 

Trata-se da hipótese prevista no texto constitucional, vejamos: 

CF/88  

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com 

as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato 

de que resultar sua criação. 

 

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão 

poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 

respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 

separadamente, mediante requerimento de um terço de 



 

 

Pá
gi

n
a7

8
 

seus membros, para a apuração de fato determinado e por 

prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 

encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 

responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

 

IV – INCORRETA 

 

Não há previsão legal expressa que autoriza aos Estados intervirem na União, no 

entanto, a União poderá intervir nos Estados nos termos do art. 34, da CF.  

 

Os temas supracitados na questão foram dissecados de forma pormenorizada nas Aulas 

13, 14 e 15 de Direito Constitucional (Repartição de competência, Intervenção e Poder 

Legislativo).  

 

GABARITO: LETRA A 

 

29) (PGE – RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo:  

I. A suspensão de direitos políticos prevista no Art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos.  

II. Os partidos políticos que tiverem elegido oito deputados federais em pelo menos 

duas unidades da federação terão direito a recursos do fundo partidário e acesso 

gratuito ao rádio e à televisão, na forma da legislação eleitoral.  

III. A previsão constante do Art. 17 da Constituição Federal que garante a liberdade de 

criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos não pode sofrer qualquer 

restrição temporal, ainda que por meio de lei complementar.  

IV. O direito de participação em debates eleitorais, diferentemente da propaganda 

eleitoral gratuita no rádio e na televisão, pode sofrer maior grau de restrição pela via 

legislativa, em razão do formato e do objetivo desse tipo de programação.  
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Quais estão corretas?  

A) Apenas I e II.  

B) Apenas I e IV.  

C) Apenas III e IV.  

D) Apenas I, III e IV.  

 

Assunto: Direitos Políticos e Partidos Políticos  

Categoria: Legislação e Jurisprudência  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS 

 

I – CORRETA 

A alternativa está correta, pois havendo condenação criminal transitada em julgado, seja 

no caso de pena privativa de liberdade como na hipótese de sua substituição por pena 

restritiva de direitos, ensejará na suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, 

III da CF.  

Tal tese foi fixada pelo STF em seu informativo 939, que segue: 

"A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, aplica-

se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (STF. 

Plenário. RE 601182/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 

Moraes, julgado em 8/5/2019) (repercussão geral).  

 

II – INCORRETA 

Trata-se da hipótese prevista no texto constitucional: 

CF/88  

Art. 17, §3º. Somente terão direito a recursos do fundo 

partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma 

da lei, os partidos políticos que alternativamente: 
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II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais 

distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 

Federação. 

 

III – INCORRETA 

A alternativa está equivocada, pois o art. 17 da CF não se enquadra no rol das cláusulas 

pétreas (art. 60, §4º da CF). Sabe-se que, segundo o STF, somente o art. 16 da CF possui 

tal status. Desta forma, não há que se falar em qualquer restrição temporal, ainda que 

por meio de lei complementar.  

 

IV – CORRETA 

Trata-se de entendimento jurisprudencial consagrado pelo STF, de modo que conferiu 

ao legislador uma liberdade maior para impor restrições na participação dos partidos 

políticos em debates eleitorais, vejamos:  

 "[...] O direito de participação em debates eleitorais - diferentemente da propaganda 

eleitoral gratuita no rádio e na televisão -, não tem assento constitucional e pode sofrer 

restrição maior, em razão do formato e do objetivo desse tipo de programação." (ADI 

5.423/DF, Relator: MIN. DIAS TOFFOLI).  

 

Os temas supracitados na questão foram dissecados de forma pormenorizada nas Aulas 

21 e 22 de Direito Constitucional (Direitos Políticos e Partidos Políticos).   

 

GABARITO: LETRA B 
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30) (PGE – RS – FUNDATEC) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal sobre a concretização dos direitos fundamentais, analise as assertivas abaixo 

e assinale a alternativa correta.  

I. O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise 

ao fornecimento de remédios a portadores de certa doença.  

II. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que 

vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, 

em tese, pessoas necessitadas.  

III. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não 

possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária, desde que comprovada à incapacidade econômica do paciente, a 

imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro 

similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de 

intervenção terapêutica do SUS.  

A) Apenas I e II estão corretas.  

B) Apenas I e III estão corretas.  

C) Apenas II e III estão corretas.  

D) Todas estão corretas.  

E) Todas estão incorretas.  
 

Assunto: Saúde, funções essenciais à justiça, Ação Civil Pública 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS 

 

I – CORRETA 

“O MINISTÉRIO PÚBLICO é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise 

o fornecimento de remédios a portadores de certa doença” (STF. Plenário. RE 

605533/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/8/2018) (repercussão geral – Tema 

262) (Info 911). 
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II – CORRETA 

 

“A DEFENSORIA PÚBLICA tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em 

ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, 

em tese, as pessoas necessitadas” (STF. Plenário. RE 733433/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 4/11/2015) (repercussão geral - Tema 607) (Info 806). 

 

III – CORRETA 

 

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não 

possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária, desde que comprovada à incapacidade econômica do paciente, a 

imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro 

similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de 

intervenção terapêutica do SUS” (STF. Plenário. RE 1165959/SP, Rel. Marco Aurélio, 

redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/6/2021) (Repercussão 

Geral – Tema 1161) (Info 1022). 

 

Em nosso Canal do YouTube “Revisão PGE” há uma série de vídeos analisando as 

jurisprudências do STF no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, para 

assisti-los basta acessar os QR Code abaixo: 

 

                   VÍDEO 01                                  VÍDEO 02                               VÍDEO 03 

 

 

GABARITO: LETRA D 
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31) (PGE – RS – FUNDATEC) Sobre a proteção à educação na Constituição, assinale a 

alternativa correta.  

A) O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do ensino religioso nas 

escolas públicas, ainda que sua matrícula seja facultativa.  

B) Os Estados atuarão no ensino fundamental e na educação infantil, com exclusão dos 

demais entes federados.  

C) 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.  

D) O Supremo Tribunal Federal decidiu que compete aos pais a decisão sobre o ensino 

domiciliar, reconhecendo um direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao 

ensino domiciliar (homeschooling), independentemente de previsão legal sobre o 

assunto.  

E) Apenas as universidades públicas estão obrigadas a observar o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

Assunto: Ordem Social, Educação  

Categoria: Jurisprudência e Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS 

 

A) INCORRETA 

 

Tal assertiva encontra-se errônea, vez que o ensino religioso nas escolas públicas é 

constitucional, inclusive o confessional, desde que sua matrícula seja facultativa. Tal 

entendimento foi consagrado pelo STF, que segue: 

 

“O Estado, observado o binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) / Consagração da 

Liberdade religiosa (art. 5º, VI) e o princípio da igualdade (art. 5º, caput), deverá atuar 

na regulamentação do cumprimento do preceito constitucional previsto no art. 210, 
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§1º, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino 

confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais e objetivos previamente 

fixados pelo Ministério da Educação. Dessa maneira, será permitido aos alunos que 

voluntariamente se matricularem o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino 

religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por 

integrantes da mesma, devidamente credenciados e, preferencialmente, sem 

qualquer ônus para o Poder Público” (STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto 

Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017) (Info 879). 

 

B) INCORRETA 

 

Trata-se da hipótese prevista no texto constitucional: 

CF/88  

 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino. 

§ 2º Os MUNICÍPIOS atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil.  

§ 3º Os ESTADOS e o DISTRITO FEDERAL atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio.  

 

C) CORRETA 

 

A banca cobrou a literalidade do texto constitucional, vejamos: 

CF/88  

 Art. 212. 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 
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transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

 

D) INCORRETA 

A CF não veda o homeschooling, no entanto, o STF entende que tal modalidade de 

ensino não é permitida por falta de regulamentação legal:  

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de 

cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma 

vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, 

não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, o ensino domiciliar não pode ser atualmente 

exercido porque não há legislação que regulamente os preceitos e as regras aplicáveis a 

essa modalidade de ensino. Assim, o ensino domiciliar somente pode ser 

implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam 

previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os 

mandamentos constitucionais que tratam sobre educação (STF. Plenário. RE 

888815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 12/9/2018) (repercussão geral) (Info 915). 

 

E) INCORRETA 

Sabe-se que a CF não faz distinção entre universidades públicas e privadas, sendo assim 

é possível aplicar o princípio da indissociabilidade às universidades privadas, conforme 

dispõe o art. 207, caput, da CF: 

CF/88  

 Art. 207.  As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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O conteúdo da questão pode ser mais explorado na Aula 10 de Direito Constitucional 

do Curso Extensivo (Ordem Social).  

GABARITO: LETRA C 

 

32) (PGE – PB – CEBRASPE)  A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade, 

não devendo os seus dispositivos ser analisados de forma isolada, devendo a 

interpretação considerar todo diploma de forma harmônica e buscando-se evitar 

contradições entre suas normas. 

No campo da interpretação da Constituição, o parâmetro hermenêutico disposto 

anteriormente caracteriza a aplicação do princípio hermenêutico: 

A) da unidade. 

B) do efeito integrador. 

C) da força normativa. 

D) da máxima efetividade. 

E) da razoabilidade. 

 

Assunto: Interpretação Constitucional, Princípios Hermenêuticos.  

Categoria: Doutrina 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS 

 

Segundo o professor Francisco Braga, em sua aula em sua aula 02 sobre Normas 

Constitucionais e Hermenêutica Constitucional, os princípios de interpretação da 

Constituição podem ser classificados em: 

PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS CONCEITOS 

PRINCÍPIO DA UNIDADE Estabelece que a Constituição deva ser 

interpretada como um sistema unitário de 

normas, isto é, considera-se todo diploma de 

forma harmônica e buscando-se evitar 

contradições entre suas normas.  
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Além disso, por força desse princípio, afasta-se a 

ideia de hierarquia entre normas originárias da 

Constituição (STF).  

PRINCÍPIO DO EFEITO 

INTEGRADOR 

Busca que, na resolução de problemas jurídico-

constitucionais, seja dada primazia aos critérios 

que favoreçam a integração política e social, de 

modo que produza um efeito criador e 

conservador da unidade.  

Tal princípio é, na verdade, uma especificação do 

princípio da unidade.  

Em resumo, ele visa à integração da comunidade, 

devendo optar pela interpretação que mais 

favoreça essa integração.  

PRINCÍPIO DA FORÇA 

NORMATIVA 

Diz que, na interpretação da Constituição, o 

intérprete deve dar maior efetividade e 

preferência às soluções que possibilitem a 

eficácia e permanência de suas normas.  

PRINCÍPIO DA MÁXIMA 

EFETIVIDADE 

Preconiza que a interpretação deve conferir à 

norma a máxima efetividade possível, sendo 

vedada qualquer interpretação que lhe restrinja 

ou lhe suprima a efetividade.  

Relaciona-se, portanto, com os direitos 

fundamentais.  

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE  Preocupa-se em traçar parâmetros equânimes e 

racionais, para que o intérprete consiga realizar 

uma interpretação justa e equilibrada, e que 

respeitem os núcleos essenciais dos direitos 

fundamentais.  

 

 

GABARITO: LETRA A 
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33) (PGE – PB – CEBRASPE)   Em relação ao direito fundamental de reunião, julgue os 

próximos itens. 

I A Constituição Federal prevê o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais 

abertos ao público, independentemente de autorização, desde que haja autorização 

prévia às autoridades competentes. 

II Ao tratar do direito fundamental de reunião, o Supremo Tribunal Federal entendeu 

que a ausência de comunicação oficial prévia às autoridades competentes não torna a 

reunião ilegal. 

III Ao poder público cabe zelar para que o exercício do direito de reunião se dê de forma 

pacífica e não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 

Assinale a opção correta: 

A) Apenas o item I está certo. 

B) Apenas o item II está certo. 

C) Apenas os itens I e III estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

 

Assunto: Direitos Fundamentais (Direito de reunião) 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS 

I – INCORRETA 

Exigiu o conhecimento da literalidade do texto constitucional acerca dos direitos e 

garantias fundamentais. 

CF/88  

 Art. 5, XVI. Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, independentemente 

de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
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anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.  

 

II – CORRETA 

 

O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ausência de comunicação oficial prévia às 

autoridades competentes não torna a reunião ilegal, vez que o espaço público não é so 

de circulação, mas de participação.  

 

III – CORRETA 

 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 

satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que 

seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo 

local” (STF. Plenário. RE 806339/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. 

Edson Fachin, julgado em 14/12/2020) (Repercussão Geral – Tema 855) (Info 1003). 

 

Os temas supracitados foram dissecados de forma pormenorizada na Aula 09 de Direito 

Constitucional (Direitos Fundamentais).  

 

GABARITO: LETRA D 

 

34) (PGE – AL – CEBRASPE) Conforme a Constituição Federal de 1988, o Estado poderá 

intervir em seus municípios quando 

I deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida 

fundada. 

II for necessário garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 

Federação. 

III não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 

Assinale a opção correta. 

A) Apenas o item I está certo. 

B) Apenas o item II está certo. 
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C) Apenas os itens I e III estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

 

Assunto: Intervenção 

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS 

A banca cobrou a literalidade do texto constitucional, razão pela qual considerou os 

ITENS I E III como corretos. Vejamos: 

CF/88  

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

União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: 

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois 

anos consecutivos, a dívida fundada; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;  

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

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;  (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação 

para assegurar a observância de princípios indicados na 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art2
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Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de 

ordem ou de decisão judicial. 

Por sua vez, o ITEM II foi considerado incorreto, pois abordou hipótese de intervenção 

da União (Art. 34, IV, CF).  

O conteúdo da questão pode ser mais explorado na Aula 14 de Direito Constitucional 

do Curso Extensivo (Intervenção).  

GABARITO: LETRA C 

 

35) (PGE – RS – FUNDATEC) Considerando as disposições constitucionais sobre a 

seguridade social, assinale a alternativa correta. 

A) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social.  

B) O financiamento da seguridade social será realizado pela União, com os recursos 

arrecadados, majoritariamente, com o imposto sobre a renda e proventos e o imposto 

sobre produtos industrializados.  

C) A União não possui obrigação constitucional de investimento mínimo em ações e 

serviços públicos de saúde. Tal obrigação foi imposta apenas aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, desde que prestados por entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. É vedado o acesso ao sistema único por entidades 

com fins lucrativos.  

E) A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante o pagamento de 

taxas e contribuições específicas à seguridade social.  

 

Assunto: Ordem Social  

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIO 
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A questão cobrou literalidade do texto constitucional. Vejamos: 

 

A) CORRETA 

CF/88  

 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social. 

 

B) INCORRETA 

CF/88  

 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

C) INCORRETA 

CF/88  

Art. 198, § 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 

públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 

de percentuais calculados sobre: 

 I - No caso da União, a receita corrente líquida do 

respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 

15% (quinze por cento).  

 

D) INCORRETA 

CF/88  

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
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§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 

sem fins lucrativos. 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 

 

E) INCORRETA 

CF/88  

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 

 

O conteúdo da questão pode ser mais explorado na Aula 10 de Direito Constitucional 

do Curso Extensivo (Ordem Social).  

 

GABARITO: LETRA A 

 

36) (PGE-GO – FCC) Considerando o quanto estabelecido na Constituição Federal e a 

jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal, lei estadual que, a par das 

hipóteses previstas em lei complementar federal, pretendesse atribuir 

responsabilidade tributária solidária por infração a qualquer pessoa que concorra ou 

intervenha no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado e 

contador, seria: 

A) inconstitucional, por invadir competência privativa da União para legislar sobre 

condições para o exercício das profissões e, especificamente em relação ao advogado, 

por ofender a garantia da inviolabilidade pelos atos praticados no exercício da profissão.   

B) constitucional, diante da inexistência de norma federal que regule a matéria nesses 

termos, podendo vir a ter sua eficácia suspensa se sobrevier lei federal naquilo que lhe 
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for contrária.  

C) constitucional, uma vez que, de incidência restrita ao cumprimento de obrigações 

tributárias no âmbito estadual, trata-se de exercício regular da competência 

suplementar do Estado em matéria de competência legislativa concorrente. 

D) inconstitucional, uma vez que, ao disciplinar a responsabilidade de terceiros por 

infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo legislador federal, viola a 

competência da União para o estabelecimento de normas gerais em matéria tributária 

por meio de lei complementar. 

E) constitucional, desde que se trate de lei complementar, diante da reserva 

constitucional dessa espécie normativa para a regulação da matéria tributária quanto a 

obrigações, lançamento, crédito, prescrição e decadência. 

 

Assunto: Ordem Econômica, Aspectos sobre o sistema tributário nacional 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

Trata-se de jurisprudência recentemente reafirmada pelo STF no âmbito do julgamento 

da ADI nº 6284/GO, no qual a Corte Constitucional fixou a seguinte tese: 

 

É formalmente inconstitucional norma estadual que atribui ao contabilista a 

responsabilidade solidária, quanto ao pagamento de impostos e de penalidades 

pecuniárias, no caso de suas ações ou omissões concorrerem para a prática de infração 

à legislação tributária. Tese fixada pelo STF: “É inconstitucional lei estadual que verse 

sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais 

estabelecidas pelo Código Tributário Nacional”. STF. Plenário. ADI 6284/GO, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 14/9/2021 (Info 1029).15 

 

 
15 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade 
de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo CTN. Buscador Dizer o 
Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/fa385fb5a8e79b41a0d37b12c9f9
5996>. Acesso em: 14/03/2022 
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A partir do teor da jurisprudência supramencionada tem-se que o gabarito da questão 

é a alternativa “D”, uma vez que uma lei estadual nos termos suscitados pelo enunciado 

seria formalmente inconstitucional, pelos motivos narrados na própria assertiva. Vale 

ressaltar que as demais alternativas estão incorretas, por contrariar o entendimento 

jurisprudencial disposto acima. 

 

A jurisprudência cobrada na assertiva é abordada na Aula 22 de Direito Tributário do 

Curso Extensivo, a qual explica de forma pormenorizada os principais julgados em 

matéria tributária julgados nos anos de 2021 e 2022.16 

 

GABARITO: LETRA D 

 

37) (PGE-GO – FCC) A isonomia é prevista por diversas vezes na Constituição Federal. 

Não é tratar igualmente a todos, mas desigualmente os desiguais na medida de suas 

desigualdades, conforme lição clássica. No âmbito tributário, tal princípio adquire 

particular relevância. Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência 

sedimentada sobre a matéria, 

A) com vistas a favorecer o princípio da igualdade material, o Poder Judiciário pode 

ampliar a incidência de isenção, de modo a incluir contribuintes não expressamente 

beneficiados pela legislação.  

B) os estados-membros poderão instituir tratamento tributário diferenciado entre bens 

e serviços, em razão de sua procedência ou destino.   

C) a União pode estabelecer tratamento diferenciado a pessoas em situação 

equivalente, desde que exerçam funções ou ocupações profissionais distintas. 

D) a Lei Complementar poderá instituir programas de tributação favorecida ou 

simplificada a micro e pequenas empresas, com condições de enquadramento 

diferenciado por estado-membro.  

E) somente Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com 

objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. 

 

 
16 Novamente a ideia de interdisplinariedade cobrada pela banca, uma vez que exige conhecimento de 
direito tributário na parte afeta ao Direito Constitucional. 
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Assunto: Aspectos constitucionais sobre o sistema tributário nacional 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

O STF possui jurisprudência sedimentada no sentido de que não é possível que o 

Judiciário atual como “legislador positivo” estendendo benefícios de isenção fiscal para 

além das disposições previamente estabelecidas em lei. Ao apreciar um caso que versa 

sobre esta temática o STF fixou a seguinte tese: 

 

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna 

ou outras doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de renda 

sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma. Essa 

isenção é devida apenas às pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou reforma e 

não é possível que o Poder Judiciário estenda o benefício aos trabalhadores que estão 

em atividade. 

Os juízes e Tribunais não podem, mesmo a pretexto de estabelecer tratamento 

isonômico, conceder isenção tributária em favor daqueles não contemplados pelo 

favor legal, porque isso equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário 

em inadmissível legislador positivo. 

A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do 

benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída 

após a aposentadoria ou reforma. 

STF. Plenário ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (Info 983 – 

clipping).).17 

 

 
17 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não é possível estender, pela via judicial, a isenção prevista no art. 
6º, XIV, da Lei 7.713/88 aos trabalhadores em atividade. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a0ae15571eb4a97ac1c34a114f1b
b179>. Acesso em: 14/03/2022 
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B) INCORRETA 

 

Trata-se de vedação estabelecida pelo próprio texto constitucional em seu art. 152 

disposto a seguir: 

 

CF/88 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e 

serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino 

 

C) INCORRETA 

 

A previsão mencionada na assertiva é vedada pelo art. 150 do texto constitucional, 

conforme se vê abaixo: 

 

CF/88 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, É VEDADO à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; 

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função por 

eles exercida, independentemente da denominação 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

 

D) CORRETA 

 

De fato, cabe à lei complementar instituir este tipo de programa, conforme preceitua o 

art. 146, III da Constituição Federal disposto a seguir: 
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CF/88 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária, especialmente sobre: definição de tratamento 

diferenciado e favorecido para as microempresas e para 

as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 

especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no 

art. 155, II (ICMS), das contribuições previstas no art. 195, I 

e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 

 

E) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em limitar esta possibilidade a Lei Complementar, haja vista 

que o texto constitucional não faz essa ressalva, mas apenas fala que a lei complementar 

poderá estabelecer critérios, atribuindo portanto, uma faculdade e não 

obrigatoriedade, conforme se vê na previsão constitucional a seguir: 

  

CF/88 

Art. 146-A. Lei complementar PODERÁ estabelecer critérios 

especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 

competência de a União, por lei, estabelecer normas de 

igual objetivo.     

 

GABARITO: LETRA D 
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38) (PGE-GO – FCC) Em conformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, constituição estadual que estabelecesse, para fins de 

decretação de intervenção do Estado em seus Municípios, a necessidade de aprovação 

prévia do interventor pela Assembleia Legislativa, após arguição pública e mediante 

voto da maioria absoluta de seus membros, seria:  

A) constitucional em relação às hipóteses em que a decretação da intervenção é ato 

discricionário do chefe do Executivo, por haver juízo de oportunidade e conveniência 

passível de compartilhamento com o órgão legislativo, não se aplicando às hipóteses em 

que a decretação da intervenção é ato vinculado. 

B) constitucional apenas em relação às hipóteses de decretação de intervenção do 

Estado nos Municípios para observância dos princípios indicados na própria constituição 

estadual.  

C) constitucional, desde que a previsão resultasse de proposição legislativa de iniciativa 

do Governador do Estado, a quem a Constituição Federal atribui a legitimidade para 

nomeação de interventor nos Municípios.  

D) inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal, ademais de atribuir ao chefe do 

Executivo a indicação do interventor, confere ao órgão legislativo o poder de controlar 

apenas a posteriori a decretação da intervenção, não cabendo aos Estados criar 

hipóteses de exercício de controle legislativo de natureza preventiva.   

E) constitucional, estando dentro da esfera de atuação do poder constituinte decorrente 

a definição de aspectos procedimentais da intervenção do Estado em seus próprios 

Municípios em relação aos quais a Constituição Federal é silente. 

 

Assunto: Intervenção Federal. Intervenção dos Estados nos municípios 

Categoria: Jurisprudência  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

As hipóteses de Intervenção dos Estados nos municípios, assim como a Intervenção da 

União nos Estados estão previstas taxativamente no texto constitucional, sendo que, 

tratam-se de situações excepcionais, elencadas pelo constituinte originário como uma 

forma de manter o equilíbrio federativo no ordenamento brasileiro. 
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A partir desta premissa, o STF julgou que é INCONSTITUCIONAL, norma prevista em 

Constituição Estadual que preveja hipótese de intervenção dos Estados nos municípios 

de forma distinta a disposição do art. 35 da CF/88 disposto a seguir: 

 

CF/88 

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

União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: 

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois 

anos consecutivos, a dívida fundada; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e 

nas ações e serviços públicos de saúde;          

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação 

para assegurar a observância de princípios indicados na 

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

ordem ou de decisão judicial. 

 

A impossibilidade de ampliação das hipóteses de intervenção do Estado nos municípios 

foi suscitada pelo STF no julgamento da ADI 6616/AC, noticiada pelo Informativo 1014, 

na qual restou fixada a seguinte tese: 

 

A Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes 

daquelas que são elencadas no art. 35 da Constituição Federal. As hipóteses de 

intervenção estadual previstas no art. 35 da CF/88 são taxativas. STF. Plenário ADI 

6616/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/4/2021 (Info 1014). 

 

Por estar em consonância com a jurisprudência do STF, a alternativa correta é a Letra A, 

sendo que as demais assertivas estão incorretas por falar que a norma hipotética 

apresentada pelo enunciado seria constitucional, bem como por contrariar a 
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jurisprudência da Corte Constitucional disposta acima. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

A Intervenção e todos as suas peculiaridades são exploradas na Aula 14 de Direito 

Constitucional (Intervenção) do Curso Extensivo. 

 

39) (PGE-PB – Cebraspe) No Brasil, quando um estado-membro modifica o texto de 

sua Constituição estadual, implementando as reformas realizadas nos limites 

impostos na própria constituição estadual e na Constituição Federal, está-se diante do 

poder constituinte  

A) originário. 

B) derivado difuso. 

C) derivado reformador. 

D) derivado decorrente instituidor. 

E) derivado decorrente de revisão estadual. 

  

Assunto: Poder Constituinte. Classificações do poder constituinte 

Categoria: Doutrina  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

Originário é aquele que cria ou substituição uma Constituição, tendo como 

características marcantes o fato de ser incondicionado, preexistente a própria ordem 

jurídica e ilimitado juridicamente, não se adequando, portanto, ao enunciado da 

questão. 

 

B) INCORRETA   

 

Poder Constituinte Difuso, pode ser visto enquanto uma forma de alteração “informal” 
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da Constituição, sem que haja uma alteração explícita no texto, sendo assim, constata -

se que esta classificação não se enquadra no enunciado da questão, tornando a assertiva 

incorreta. 

 

C) INCORRETA/ D) INCORRETA / E) CORRETA 

 

Por sua vez, o Poder Constituinte Derivado é instituído pelo próprio Poder Constituinte 

Originário, razão pela qual é denominado pela doutrina de “secundário”, podendo ser 

dividido em: 

1 – Derivado Reformador: manifesta-se por meio de emendas a Constituição, 

estabelecendo modificações ou reformas (remete a alterações no texto da Constituição 

Federal). 

2 – Derivado Revisor: é aquele por meio do qual foi feita uma revisão na CF/88, 5 anos 

após a sua promulgação, nos termos previamente estabelecidos pelo art. 3º do ADCT. 

3 – Derivado Decorrente: poder atribuído pelo constituinte originário aos estados para 

elaborar suas próprias constituições e modifica-las. 

 

Segundo parte da doutrina, o poder derivado decorrente subdivide-se em “Instituidor” 

e de “Revisão estadual”, sendo o primeiro relacionado a instituição das Constituições 

Estaduais por partes destes entes federados e o segundo a alteração dessas 

Constituições inicialmente instituídas via emendas. 

 

Logo, constata-se que o tipo de poder constituinte mencionado no enunciado da 

questão se adequa a classificação mencionada na Letra “E”, não se coadunando com as 

demais previsões. 

 

As classificações abordadas pela questão encontram-se dispostas na Aula 03 de Direito 

Constitucional (Poder Constituinte) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA E 
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40) (PGE-PB – Cebraspe) A Constituição Federal garante expressamente aos servidores 

públicos ocupantes de cargo público o direito social a (o) 

A) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.  

B) salário mínimo, permitida sua vinculação para qualquer finalidade.   

C) licença gestante com duração de noventa dias.  

D) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 

E) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança. 

 

Assunto: Direitos Sociais 

Categoria: Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

Apesar de ser um direito social, o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos 

de trabalho” não é um direito extensivo aos ocupantes de cargos públicos, uma vez que 

não se encontra no rol mencionado no art. 39, § 3º do texto constitucional. 

 

B) INCORRETA 

O art. 7º IV do texto constitucional é claro ao estabelecer a vedação da vinculação  do 

salário mínimo para qualquer fim, in verbis: 

 

CF/88 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 

capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 

sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 



 

 

Pá
gi

n
a1

0
4

 

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 

com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer 

fim; 

 

C) INCORRETA 

A Licença à gestante é de 120 dias e não de 90 dias, como aduziu a assertiva, trata-se de 

previsão do art. 7º, XVIII do texto constitucional disposto abaixo: 

 

CF/88 

Art. 7º, XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego 

e do salário, com a duração de cento e vinte dias. 

 

D) INCORRETA 

O Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço não é um direito estendido aos 

ocupantes de cargo público. 

 

E) CORRETA 

De fato a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança” é um direito social estendido aos ocupantes de cargo público, nos 

termos propugnados pelo art. 39, § 3º do texto constitucional. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

41) (PGE-PB- Cebraspe) A competência prevista na Constituição Federal para legislar 

sobre propaganda comercial é: 

A) privativa da União. 

B) exclusiva da União. 

C) concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. 

D) comum da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. 

E) concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. 
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Assunto: Repartição de competências. Organização político-administrativa 

Categoria: Legislação 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

De fato, a competência para legislar sobre propaganda comercial trata-se de 

Competência Privativa da União (art. 22 – CF/88), conforme depreende-se da previsão 

do art. 22, II do texto constitucional disposta a seguir: 

 

CF/88 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XXIX - propaganda comercial. 

 

B) INCORRETA 

 

A questão poderia ser eliminada, tendo em mente que as Competências Exclusivas (Art. 

21, CF/88) possuem índole administrativa e não legislativa, como foi solicitado pela 

questão. 

 

C) INCORRETA 

 

As Competências Concorrentes (art. 24, CF/88), de fato, possui índole legislativa, 

contudo, a prerrogativa de legislar sobre propaganda comercial foi atribuída 

privativamente à União, e não aos Estados e DF com quem aquele ente divide a 

competência concorrente. 

 

D) INCORRETA  

Conforme explicado anteriormente, a competência para legislar sobre propaganda 
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comercial não está englobada na Competência Comum (Art.23, CF/88) aos entes 

federados estabelecidas pelo constituinte originário.  

 

E) INCORRETA  

 

Para além de não ser matéria afeta a competência concorrente, vale ressaltar que esta 

modalidade de competência não inclui os municípios como foi suscitado pelo 

enunciado. 

 

A temática da repartição de competências é abordada de forma pormenorizada na Aula 

13 de Direito Constitucional (Repartição de Competências) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

DIREITO PENAL (2Q) 

 

42) (PGE-RS – FUNDATEC) Francisco, delegado de polícia, apresentou sua carteira 

funcional e invocou sua condição de autoridade policial para ingressar sem passar pela 

fila e sem pagar ingresso, em boate da Zona Sul da Capital, onde fora jantar e dançar 

com sua namorada durante sua noite de folga. Na ocasião, também invocou sua 

condição para não efetuar o pagamento da bebida consumida. Na semana seguinte, 

retornou à boate, agora em serviço, para averiguar a ocorrência de tráfico de 

entorpecentes no local. Agora solicitou, para “aliviar” a fiscalização e não prejudicar a 

imagem do estabelecimento, jantar e bebida de graça para toda sua equipe. 

Considerando o enunciado é correto afirmar que Francisco cometeu: 

A) Crime de abuso de autoridade, duas vezes. 

B) Crime de corrupção passiva, duas vezes.  

C) Crime de corrupção na segunda oportunidade, não praticando ilícito penal na 

primeira ocasião. 

D) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de corrupção passiva na segunda 

oportunidade. 

E) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de prevaricação na segunda 
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oportunidade. 

 

Assunto: Legislação penal extravagante. Crimes contra administração pública 

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Na primeira ocasião, Francisco cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei de Abuso de 

Autoridade (Lei nº 13.869/19), consoante se vê abaixo: 

 

Lei nº 13869/19   

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, 

inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso 

amparo legal: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de 

cargo ou função pública ou invoca a condição de agente 

público para se eximir de obrigação legal ou para obter 

vantagem ou privilégio indevido (caso apresentado pela 

questão). 

 

Já na segunda conduta perpetrada pelo Delegado restou tipificado o crime de Corrupção 

Passiva, discriminado no Art. 137 do Código Penal, conforme se vê a seguir: 

Código Penal   

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 

de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 

aceitar promessa de tal vantagem: 
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Diante do exposto, constata-se que o Delegado cometeu um Abuso de Autoridade na 

Primeira Conduta e Corrupção Passiva na segunda. A questão dos crimes contra a 

administração são diuturnamente cobradas em provas de procuradorias, os quais são 

abordados de forma didática na Aula 07 de Legislação Penal Especial (Crimes contra a 

administração) do Curso Extensivo. No que diz respeito a Lei de Abuso de Autoridade, 

há uma aula específica no Curso Extensivo abordando todas as suas peculiaridades. 

 

GABARITO: LETRA D 

  

43) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo: 

I. Os crimes materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, incisos I a V, da 

Lei nº 8.137/90, só se perfectibilizam com o lançamento definitivo do tributo. 

II. Constitui crime contra a ordem tributária deixar de recolher, no prazo legal, valor de 

tributo cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos 

cofres públicos. 

III. O pagamento do tributo devido, com seus acessórios, é causa de extinção da 

punibilidade do crime contra a ordem tributária e, caso efetuado antes do oferecimento 

da denúncia, impede a punição pelo crime de lavagem de dinheiro de que a sonegação 

fiscal era infração penal antecedente. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

Assunto: Direito Penal. Crimes contra a ordem tributária. 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  
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I – INCORRETA 

 

Na concepção do STF, apenas os crimes tipificados nos incisos I a IV do art. 1º da Lei nº 

8.137/90 (Lei de Crimes Tributários) são reputados Crimes Materiais, razão pela qual 

para a sua tipificação é necessário o lançamento definitivo do tributo. Confira a 

previsão legal: 

 

Lei nº 8.137/90 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária 

suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 

qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:                 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às 

autoridades fazendárias; (MATERIAL) 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo 

elementos inexatos, ou omitindo operação de 

qualquer natureza, em documento ou livro exigido 

pela lei fiscal; (MATERIAL) 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, 

nota de venda, ou qualquer outro documento relativo 

à operação tributável; (MATERIAL) 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 

documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

(MATERIAL) 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, 

nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda 

de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 

realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 

legislação. (FORMAL) 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
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Esse entendimento no sentido de que os incisos de I a IV são reputados crimes materiais 

foi sedimentado pelo STF por meio da Súmula Vinculante nº 24 disposta abaixo: 

 

Súmula Vinculante 24 

Não se tipifica crime material contra a ordem 

tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 

8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 

 

Já o crime tipificado no inciso V do art. 1º da Lei nº 8.137/90 é FORMAL, nos termos do 

item 10 da Edição 90 da Jurisprudência em Teses do STJ disposta abaixo: 

 

10) O delito do art. 1º, inciso V, da Lei n. 8.137/90 é formal e prescinde do processo 

administrativo-fiscal para o desencadeamento da persecução penal, não se sujeitando 

aos termos da súmula vinculante n. 24 do STF. 

 

II – CORRETO 

 

Trata-se de crime tipificado no art. 2º, II da Lei nº 8.137/90, conforme se vê a seguir: 

Lei nº 8.137/90 

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo 

ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que 

deveria recolher aos cofres públicos; 

 

III – INCORRETO 

 

A parte inicial da assertiva está correta, na medida em que o pagamento integral do 

débito tributário é causa extintiva de punibilidade, nos termos da previsão legal a 

seguir: 
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Lei nº 10.684/2003 

Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, 

referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei 

no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A 

e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 – Código Penal, durante o período em que a 

pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos 

crimes estiver incluída no regime de parcelamento. 

(Crimes Tributários) 

§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos 

neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com 

o agente efetuar o pagamento integral dos débitos 

oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 

acessórios. 

 

Contudo, a parte final está incorreta, na medida em que a Lei nº 9.613/98 (Lei de 

lavagens de capitais) é clara em estabelecer que o crime de lavagem de dinheiro será 

punido, mesmo que a punibilidade já esteja extinta. Confira a previsão legislativa abaixo: 

 

Lei nº 9.613/98 

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos 

nesta Lei: 

§ 1º  A denúncia será instruída com indícios suficientes 

da existência da infração penal antecedente, sendo 

puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que 

desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a 

punibilidade da infração penal antecedente.   
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Os Crimes Tributários são abordados em uma aula específica no âmbito da disciplina 

Legislação Penal Especial do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

 

DIREITO CIVIL (11Q) 

 

44) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto à responsabilidade civil, é correto afirmar que: 

A) A responsabilidade do incapaz é subsidiária. 

B) A culpa concorrente pressupõe uma desproporção entre o dano e a gravidade da 

culpa. 

C) A indenização por injúria, difamação ou calúnia depende da prova de prejuízo 

material. 

D) O direito de exigir reparação só se transmite aos herdeiros se a ação de indenização 

estivesse ajuizada na data do falecimento da vítima. 

E) A independência entre responsabilidade civil e penal inclui a autoria e a materialidade 

do dano. 

 

Assunto: Responsabilidade civil 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

De fato, a responsabilidade civil dos incapazes pelos atos praticados é subsidiária, nos 

termos do art. 928 do CC/02, conforme se vê abaixo: 
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CC/02 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, SE 

as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que o incapaz só responderá pelos seus atos caso as 

pessoas que sejam responsáveis por ele não tenham obrigação de reparar o prejuízo ou 

não tenham meios suficientes para tanto. 

Para além da previsão legal, o STJ no julgamento do REsp nº 1.436.401 fixou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade do incapaz estabelecida pelo art. 

928 do CC/02, implica em uma responsabilidade que é subsidiária, condicional, 

mitigada e equitativa, nos termos delineados abaixo: 

"Os incapazes, quando praticarem atos que causem prejuízos, terão responsabilidade 

subsidiária, condicional, mitigada e equitativa, nos termos do art. 928 do CC. É 

subsidiária porque apenas ocorrerá quando os seus genitores não tiverem meios para 

ressarcir a vítima. É condicional e mitigada porque não poderá ultrapassar o limite 

humanitário do patrimônio mínimo do infante. Deve ser equitativa, tendo em vista que 

a indenização deverá ser equânime, sem a privação do mínimo necessário para a 

sobrevivência digna do incapaz. Ademais disso, a responsabilidade dos pais dos filhos 

menores será substitutiva, exclusiva e não solidária.18   

 

B) INCORRETA 

 

A análise da culpa concorrente é realizada a partir de uma confrontação entre a 

gravidade da culpa da vítima e a do causador do dano. 

Esse raciocínio encontra-se positivado no art. 945 do CC/02:  

 

 
18 STJ. 4ª Turma. REsp 1.436.401-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/2/2017 (Info 599). 
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CC/02 

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o 

evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em 

conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do 

autor do dano. 

 

Sendo assim, tem-se que o erro da assertiva está no fato de falar que há uma 

necessidade de desproporção entre o dano e a gravidade da culpa para que seja 

configurado a culpa concorrente, ao passo que a legislação não estabelece nenhum 

requisito nesse sentido. 

C) INCORRETA 

Consoante preconiza o art. 953 do CC/02, não há necessidade de provar o prejuízo 

material para que seja possível o recebimento da indenização por injúria, difamação ou 

calúnia, sendo possível ao juiz fixar a indenização equitativamente nos casos em que 

essa prova não se mostrar possível. 

Confira a literalidade do artigo mencionado: 

CC/02 

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia 

consistirá na reparação do dano que delas resulte ao 

ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar 

prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o 

valor da indenização, na conformidade das circunstâncias 

do caso. 

 

D) INCORRETA 

 

Encontra-se incorreta pelo fato do direito de exigir a reparação ser transmissível via 

herança, nos termos elencados pelo art. 943 do CC/02: 
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CC/02 

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de 

prestá-la transmitem-se com a herança. 

 

A referida legislação não fez nenhuma ressalva temporal acerca da necessidade da ação 

já está ajuizada no momento do falecimento da vítima para que haja transmissão do 

direito de exigir a reparação. Apesar da omissão legislativa nesse sentido, há o 

enunciado 454 do Conselho da Justiça Federal, o qual dispõe o seguinte: 

Enunciado 454-CJF: 

O direito de exigir reparação a que se refere o art. 943 do 

Código Civil abrange inclusive os danos morais, ainda que a 

ação não tenha sido iniciada pela vítima. 

 

Para fins de complementar o material, tem-se, ainda, a Súmula 642 do STJ, que 

estabelece o seguinte: 

 

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. 

 

E) INCORRETA 

Em decorrência da independência das instâncias, de fato, a responsabilidade civil e 

criminal são independentes, nos termos elencados pelo art. 935 do CC/02. 

CC/02 

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da 

criminal, não se podendo questionar mais sobre a 
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existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando 

estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

 

Em relação a autoria e a materialidade do delito, a independência das instâncias é 

mitigada, nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do HC 601.533-SP e 

noticiada no informativo 712 do referido tribunal. 

A tese fixada foi a seguinte: 

A independência das instâncias deve ser mitigada quando, nos casos de inexistência 

material ou de negativa de autoria, o mesmo fato for provado na esfera administrativa, 

mas não o for na esfera criminal.19 

 

GABARITO: LETRA C.  

 

45) (PGE-AL Cebraspe) Em determinado estado da Federação, um preso ajuizou ação 

contra o Estado, requerendo indenização por ressarcimento de danos, inclusive 

morais, em razão da insuficiência de condições legais de encarceramento. Nessa 

situação hipotética, a ação poderá ser julgada  

A) improcedente, pois o Estado seria responsável apenas em caso de falta total de 

condições legais de encarceramento.  

B) procedente quanto aos danos materiais, se for provado o nexo causal das alegações, 

e improcedente quanto aos danos morais.  

C) improcedente quanto ao dano moral individual, pois a sua possibilidade só se 

configuraria no âmbito coletivo.  

D) improcedente, pois, conforme a jurisprudência do STF, não há responsabilidade do 

Estado por insuficiência ou falta de condições carcerárias.  

E) procedente quanto aos danos materiais e morais, se ficar provado o nexo causal das 

alegações. 

 

 
19 STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no HC 601.533-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 21/09/2021 
(Info 712). 
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Assunto: Responsabilidade civil do Estado, nexo de causalidade 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

Apesar da questão mencionar a situação narrada como um “caso hipotético”, um caso 

semelhante a este já foi submetido à apreciação do STF, oportunidade que a Corte 

Constitucional fixou entendimento no sentido de que o Estado na condição de garante, 

deve propiciar condições de encarceramento que observem os parâmetros legais e 

constitucionais, sendo que, a sua inobservância pode levar a responsabilização do 

Estado, o obrigando a ressarcir o apenado por danos materiais ou morais que 

porventura tenha sofrido. 

 

A partir da análise do caso narrado, o STF fixou a seguinte tese:  

 

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus 

presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de 

sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de 

ressarcir os danos, INCLUSIVE MORAIS, comprovadamente causados aos detentos em 

decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento (Nexo de 

Causalidade). STF. Plenário. RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. 

Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/2/2017 (repercussão geral) (Info 854).  

 

Diante da tese narrada acima, tem-se que o gabarito da questão é a alternativa “E”, pois 

o Estado pode ser responsabilizado por dano moral ou material, desde que comprovado 

o nexo de causalidade entre a conduta estatal e a violação do direito suscitado pelo 

apenado. 

 

As demais alternativas estão erradas por contrariar o entendimento estabelecido pelo 

STF. 
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Vale ressaltar que o conteúdo exigido pela banca na presente questão é explorado na 

Aula 16 de Direito Civil (Responsabilidade Civil) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

46) (PGE-PB – Cebraspe) Se uma pessoa der imóvel seu em garantia do cumprimento 

de uma obrigação,  

A) o bem não será passível de penhora por outras dívidas contraídas perante terceiros.  

B) ônus reais anteriormente constituídos e registrados serão ineficazes .  

C) a alienação do imóvel independerá de autorização do credor. 

D) ficarão fora da garantia benfeitorias úteis realizadas posteriormente no imóvel.  

E) poderá o credor renunciar à garantia, mas a validade dependerá de instrumento 

público. 

 

Assunto: Direitos Reais. Garantias 

Categoria: Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETO 

 

É possível que o mesmo bem seja objeto de novas penhoras provenientes de outras 

dívidas ou da mesma, nos termos do art. 1.476 do Código Civil disciplinado abaixo: 

 

CC/02 

Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode 

constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo 

título, em favor do mesmo ou de outro credor. 
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B) INCORRETO 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, os ônus reais constituídos e registrados antes da 

garantia serão mantidos e não ineficazes, consoante previsão do art. 1.474 do CC/02 

disposto a seguir: 

CC/02 

Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, 

melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem 

os ônus reais constituídos e registrados, 

anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel. 

 

C) CORRETO 

 

Não há nenhuma vedação a alienação do bem hipotecado, sendo, inclusive nula, a 

previsão contratual que estabeleça proibição de venda, conforme se vê a seguir: 

 

CC/02 

Art. 1.475. É nula a cláusula que proíbe ao 

proprietário alienar imóvel hipotecado. 

 

Entretanto, a hipoteca pela sua natureza real acompanhará o imóvel. 

 

D) INCORRETO 

Conforme previsão do art. 1.474 do Código Civil mencionado supra, a hipoteca abrange 

todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel, logo, as benfeitorias úteis 

também serão abarcadas pela garantia. 

 

E) INCORRETO 

Consoante disposição da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), a hipoteca pode ser 

cancelada por meio de instrumento público ou particular. Confira a literalidade da 

previsão legal: 
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Lei nº 6.015/73 

Art. 251 - O cancelamento de hipoteca só pode ser 

feito: 

I - à vista de autorização expressa ou quitação 

outorgada pelo credor ou seu sucessor, em 

instrumento público ou particular. 

 

A questão abordou detalhes envolvendo a execução e extinção da hipoteca, os quais são 

trabalhados de forma pormenorizada na Aula 20 de Direito Civil (Direitos Reais de 

Garantia) 

 

GABARITO: LETRA C 

 

47) (PGE-GO – FCC) Com a edição da Lei Federal nº 13.655/2018, que alterou o Decreto-

lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), o controle 

externo dos atos da Administração pública: 

A) passou a, expressamente, dever considerar as consequências práticas das decisões 

proferidas nesse âmbito, assim como demonstrar a necessidade e adequação das 

medidas impostas, embora o princípio da proporcionalidade e a motivação dos atos já 

informassem aquela atuação.   

B) continua abrangendo a possibilidade de imposição de sanção aos agentes públicos, 

inovando, no entanto, no que se refere a dosimetria da pena, que passou a admitir a 

aplicação de sanção não positivada, além de considerar a natureza e gravidade da 

infração.   

C) passou a levar em consideração as consequências práticas das decisões 

administrativas, não havendo que se falar em anulação ou nulidade de atos 

administrativos que não tenham gerado prejuízo ao erário.  

D) continua a ser exercido nas mesmas circunstâncias, passando a responsabilidade do 

agente público, no entanto, a apenas ter lugar nas hipóteses de conduta dolosa. 
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E) passou a abranger a possibilidade de sustação e declaração de nulidade de atos e 

contratos administrativos diretamente pelos Tribunais de Contas, sempre que restar 

evidenciado prejuízo ao erário ou erro grosseiro por parte do agente público. 

 

Assunto: LINDB; Ampliação do direito público 

Categoria: Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) CORRETA 

 

A proporcionalidade e razoabilidade são princípios que devem pautar a atuação de toda 

a administração pública, razão pela qual a doutrina civilista e administrativista 

defendem que tais princípios já pautavam a atuação estatal, seja na esfera 

administrativa, controladora ou judicial. Contudo, somente por meio da lei nº 13.655/18 

que a necessidade de observar as consequências práticas do ato foram positivadas na 

LINDB.  

 

Confira a previsão 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.                    (Incluído 

pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 

B) INCORRETA 

Apesar da gama de alterações realizadas na LINDB por meio da lei nº 13.655, de 2018, 

não houve nenhuma autorização para imposição de sanções não positivas, haja vista 
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que uma previsão nesse sentido geraria insegurança jurídica e atribuiria um 

discricionariedade muito grande aos gestores públicos. 

 

C) INCORRETA 

 

A parte inicial da assertiva está correta, pois coincide com a previsão do art. 20 da LINDB, 

contudo, a parte final contraria o parágrafo único do aludido artigo, o qual estabelece a 

possibilidade de invalidação dos atos que implicarem consequências práticas negativas 

a decisão, conforme se vê a seguir: 

 

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. (Incluído pela Lei 

nº 13.655, de 2018) 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a 

necessidade e a adequação da medida imposta ou da 

invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa, inclusive em face das possíveis 

alternativas.              (Incluído pela Lei nº 13.655, de 

2018) 

 

D) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em falar que a responsabilização do agente público se dará 

apenas em caso de dolo, ao passo que o art. 28 da LINDB fala em dolo ou ERRO 

GROSSEIRO, torando, portanto, a alternativa incompleta e, por conseguinte, errada. 
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LINDB 

Art. 28.  O agente público responderá pessoalmente 

por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 

dolo ou erro grosseiro. 

 

E) CORRETA 

 

Não houve nenhuma alteração neste sentido pela lei, tratando-se, portanto, de uma 

mera criação da banca com o intuito de levar o candidato a erro. 

 

A LINDB é abordada com maior riqueza de detalhes e profundidade na Aula 01 de 

Direito Civil (LINDB) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

48) (PGE-GO – FCC) Marcela e Renata contraíram obrigação indivisível cujo 

cumprimento se tornou impossível por culpa exclusiva da primeira. Nesse caso, de 

acordo com o Código Civil, resolve-se a obrigação em perdas e danos, pelas quais: 

A) Renata responderá em caráter subsidiário. 

B) Marcela e Renata responderão proporcionalmente às vantagens econômicas 

auferidas ao contraírem a obrigação.   

C) Marcela e Renata responderão em caráter solidário, ressalvado o direito de regresso 

de Renata em face de Marcela.   

D) Marcela e Renata responderão em partes iguais, ressalvado o direito de regresso de 

Renata em face de Marcela. 

E) apenas Marcela responderá, ficando Renata exonerada. 

 

Assunto: Obrigações. Responsabilidade pelo dano ocasionado 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 
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COMENTÁRIOS:  

 

Trata-se de questão do tipo que formula um caso prático e requer do aluno a sua 

contraposição em face da previsão dos artigos do Código Civil. 

 

No caso apresentado, tem-se que Marcela tornou impossível o adimplemento da 

obrigação indivisível por culpa exclusivamente sua. Nestes casos a legislação estabelece 

que a obrigação seja resolvida em perdas e danos, mas somente que deu causa 

responderá por estas perdas, ficando os demais exonerados, consoante previsão do art. 

263 do CC/02 disposto abaixo: 

  

CC/02 

Art. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação 

que se resolver em perdas e danos. 

§ 1º - Se, para efeito do disposto neste artigo, houver 

culpa de todos os devedores, responderão todos por 

partes iguais. 

§ 2º - Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os 

outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. 

 

Diante do contexto narrado, tem-se que o gabarito é a Letra “E”, na medida em que 

Marcela, por ter ocasionado o inadimplemento por sua culpa exclusiva, responderá 

pelas perdas e danos, ao passo que Renata estará exonerada, pois não teve culpa no 

inadimplemento da obrigação indivisível previamente assumida. A temática envolvida 

no caso narrado pelo enunciado é abordado na Aula 08 de Direito Civil (Obrigações) do 

Curso Extensivo, mais especificamente no tópico “quanto à divisibilidade do objeto da 

obrigação”. 

 

GABARITO: LETRA E 
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49) (PGE-RS-FUNDATEC) O dolo, como defeito do negócio jurídico:  

A) Para gerar a nulidade deve ser essencial. 

B) Se for acidental só enseja perdas e danos. 

C)  O dolo do representante legal enseja solidariedade do representado.  

D) Se ambas as partes agirem com dolo, os prejuízos se compensam até os seus 

respectivos limites. 

E) O dolo do terceiro afeta o negócio apenas se o beneficiário tivesse conhecimento do 

mesmo. 

 

Assunto: Defeitos do negócio jurídico 

Categoria: Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

O “Dolo” é reputado enquanto um vício do consentimento, juntamente com o erro, a 

coação, o estado de perigo e a lesão. Tais vícios são reputados pela legislação enquanto 

causas de ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, é exatamente neste ponto que se 

encontra o erro da assertiva, na medida em que dispõe que o dolo seria causa de 

nulidade. 

 

A anulabilidade que é implicada pela utilização do dolo nos negócios jurídicos encontra-

se disciplinada no art. 145 do CC/02, conforme se vê abaixo: 

CC/02 

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, 

quando este for a sua causa. 
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B) CORRETA 

 

Está correta por se tratar de literalidade do art. 146 do CC/02, consoante previsão legal 

disposta a seguir: 

CC/02 

Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das 

perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, 

o negócio seria realizado, embora por outro modo. 

 

Somente o Dolo Essencial implica na anulabilidade do negócio jurídico. 

 

C) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em generalizar a solidariedade da responsabilização entre 

representante e representado, ao passo que o art. 149 do CC/02 só atribui esta 

possibilidade para os casos que envolverem representante convencional, uma vez que 

nesses casos a representação partiu de uma liberalidade do representado e não de uma 

imposição legal. 

 

Confira a previsão legal supramencionada abaixo: 

 

CC/02 

Art. 149. O dolo do representante legal de uma das 

partes só obriga o representado a responder 

civilmente até a importância do proveito que teve; 

se, porém, o dolo for do representante convencional, 

o representado responderá SOLIDARIAMENTE com 

ele por perdas e danos. 
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D) INCORRETO 

 

Ao contrário do que se encontra disposto na assertiva, nos casos em que ambas as 

partes tenham agido com dolo, nenhuma delas poderá reclamar indenização, logo não 

há que se falar em compensação de prejuízos. Trata-se de previsão do art. 150 do CC/02: 

 

CC/02 

Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, 

nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou 

reclamar indenização. 

 

E) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em falar que o dolo de terceiro anula o negócio jurídico apenas 

se a parte que irá aproveitá-lo TENHA conhecimento sobre o dolo, ao passo que a 

legislação fala que será anulado nos casos que “tivesse ou DEVESSSE” ter conhecimento, 

consoante previsão do art. 148 do CC/02 a seguir: 

 

CC/02 

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico 

por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele 

tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso 

contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o 

terceiro responderá por todas as perdas e danos da 

parte a quem ludibriou. 

 

Questões envolvendo os defeitos dos negócios jurídicos são amplamente cobradas nas 

provas de concurso, sendo que, o conteúdo abordado na presente questão encontra-se 

disponível na Aula 06 de Direito Civil (Defeitos do Negócio Jurídico. Invalidades) do 

Curso Extensivo, onde há um tópico específico para analisar todas as peculiaridades que 

envolvem os negócios jurídicos praticados com dolo. 
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GABARITO: LETRA B 

 

50) (PGE-GO – FCC) João e Carolina, maiores e capazes, são irmãos e os únicos 

possuidores de um imóvel indivisível, que lhes serve de residência. De acordo com o 

Código Civil, João: 

A) somente poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios em conjunto com Carolina, 

salvo apenas aqueles destinados a resguardar a posse de injusta agressão, que poderá 

exercer sozinho, independentemente dela.  

B) somente poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios em conjunto com Carolina, 

mesmo aqueles destinados a resguardar a posse de injusta agressão.  

C) poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios independentemente de Carolina, 

contanto que não excluam os dela.  

D) poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios independentemente de Carolina, 

mesmo que excluam os dela, ressalvado o direito dela a perdas e danos.  

E) poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios independentemente de Carolina, 

mesmo que excluam os dela, sempre que praticados de boa-fé. 

 

Assunto: Direitos Reais. Posse 

Categoria: Legislação 

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

O caso hipotético apresentado pela questão é solucionado a partir da previsão 

legislativa do art. 1.199 do CC/02, que dispõe o seguinte: 

CC/02 

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa 

indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos 

possessórios, contanto que não excluam os dos outros 

compossuidores. 
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Diante do exposto, constata-se que o Código Civil atribui aos compossuidores a 

possibilidade de exercício dos direitos inerentes à posse, contudo, estabelece que tais 

atos só podem ser exercidos caso não excluam os direitos dos demais compossuidores. 

Sendo assim, João poderia exercer os atos possessórios sobre a propriedade, desde que 

não excluísse a possibilidade de exercício de Carolina sobre o imóvel, nos termos 

elencados pela alternativa “B”. As demais alternativas contrariam a previsão legal 

mencionada supra. 

 

A posse é abordada de forma pormenorizada na Aula 18 de Direito Civil (Posse) do 

Curso Extensivo, na qual é explorada as modalidades de posse e as prerrogativas que 

envolvem o seu exercício. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

51) (PGE-RS- FUNDATEC) A exceção do contrato não cumprido  

A) aplica-se aos contratos bilaterais e aos unilaterais. 

B) é diferente da exceção de inseguridade que se aplica aos unilaterais.  

C) pode ser exercida apenas nas prestações simultâneas. 

D) uma vez alegada conduz à resolução do contrato.  

E) pode ser invocada por contratante que esteja em mora. 

 

Assunto: Direitos Reais. Posse 

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

Segundo a doutrina a Exceção do Contrato Não Cumprido pode ser vista enquanto uma 

defesa da parte em detrimento da outra. Este instituto tem por base impedir que uma 

parte exija o cumprimento do dever estipulado no contrato da outra parte, sem sequer 
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ter efetivado a sua parte do acordo. Esta acepção encontra-se positivada no art. 476 do 

CC/02, consoante previsão abaixo: 

  

CC/02 

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, 

pode exigir o implemento da do outro. 

 

A partir da previsão legal supramencionada, tem-se que a exceção do contrato não 

cumprido aplica-se tão somente aos Contratos Bilaterais, não se falando em aplicação 

em contratos unilaterais como mencionado na assertiva, esta impossibilidade se dá em 

decorrência da própria essência que envolve o instituto. 

 

B) INCORRETO 

 

A Exceção de Inseguridade se dá nos casos do art. 477 do CC/02 disciplinado abaixo: 

 

CC/02 

Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier 

a uma das partes contratantes diminuição em seu 

patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa 

a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-

se à prestação que lhe incumbe, até que aquela 

satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante 

de satisfazê-la. 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a exceção de inseguridade não é aplicável aos 

contratos unilaterais, mas apenas aos Bilaterais, tal qual a Exceção do Contrato Não 

Cumprido. 

 

 



 

 

Pá
gi

n
a1

3
1

 

C) CORRETA 

 

Trata-se de uma exigência para se falar em Exceção de Contrato Não Cumprido, na 

medida em que as partes tem obrigações previamente estabelecidas no contrato, sendo 

que, uma delas se recusa a cumprir pelo fato da outra não ter arcado com o acordo 

realizado anteriormente. 

 

D) INCORRETA 

 

Quando a Exceção do Contrato Não Cumprido é suscitada ocorre a suspensão da 

exigibilidade da execução enquanto a outra parte não cumprir suas obrigações, mas 

não há resolução do contrato como a assertiva pontuou. 

 

E) INCORRETA 

 

A assertiva contraria a própria lógica por trás da Exceção do Contrato Não Cumprido, na 

medida em que se um indivíduo está em mora, ele não cumpriu com sua parte na 

obrigação pactuada, logo não tem a prerrogativa de suscitar a Exceção do Contrato Não 

Cumprido. 

 

A Exceção do Contrato Não Cumprido é abordada na Aula 12 de Direito Civil 

(Interpretação, formação e extinção dos contratos) do Curso Extensivo, o qual há um 

tópico específico dedicado a este instituto, dada a sua relevância na teoria geral dos 

contratos e alta incidência em tributos. 

 

GABARITO: LETRA C 
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52) (PGE-GO – FCC) Fernando, um adolescente de 14 anos de idade, num ato de 

rebeldia, atirou uma pedra contra uma viatura da Polícia Militar do Estado de Goiás, 

vindo a danificar seu vidro. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Fernando  

A) responderá pelos prejuízos que causou solidariamente com os seus responsáveis, 

devendo a indenização ser fixada na exata extensão do dano, sem recurso a critérios de 

equidade, não tendo lugar somente se vier a privá-lo do necessário. 

B) responderá sozinho pelos prejuízos que causou, devendo a indenização ser fixada na 

exata extensão do dano, sem recurso a critérios de equidade, ressalvado o direito de 

regresso em face dos seus responsáveis, caso estes tenham falhado no cumprimento 

dos deveres de cuidado e vigilância.  

C) não responderá, em nenhuma hipótese, pelos prejuízos que causou, por ser 

absolutamente incapaz.  

D) não responderá, em nenhuma hipótese, pelos prejuízos que causou, por ser 

relativamente incapaz. 

E) responderá pelos prejuízos que causou se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, devendo a 

indenização ser fixada por equidade, não tendo lugar se privar do necessário ele próprio 

ou as pessoas que dele dependem. 

 

Assunto: Responsabilidade Civil. Responsabilidade por ato praticado por incapaz 

Categoria: Legislação  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

A regra é que a responsabilização seja pautada de acordo com a extensão do dano, 

conforme preceitua o art. 944 do CC/02: 
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CC/02 

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção 

entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 

reduzir, equitativamente, a indenização. 

 

Porém, a indenização por atos praticados por menores deve ser fixada de forma 

equitativa, não devendo se ater meramente a extensão do dano , nos termos do 

parágrafo único do art. 928 do CC/02 abaixo: 

 

CC/02 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que 

causar, se as pessoas por ele responsáveis, não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de 

meios suficientes. 

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, 

que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do 

necessário o incapaz ou as pessoas que dele 

dependem. 

 

B) INCORRETA 

 

Conforme explicado acima, a responsabilização pelos atos praticados pelo menor deve 

ocorrer de forma equitativa. Ademais, não há que se falar em direito de regresso no 

caso narrado, na medida em que o regresso pressupõe que o dano tenha sido causado 

por terceiro (Art. 934 – CC/02), mas no caso ora analisado o próprio menor foi o autor 

do dano questionado. 

 

Confira a previsão do Código Civil acerca do direito de regresso: 
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CC/02 

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por 

outrem pode reaver o que houver pago daquele por 

quem pagou, salvo se o causador do dano for 

descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. 

C) INCORRETA 

 

Consoante explicações dispostas acima, o menor poderá ser responsabilizado, apesar 

de ser Absolutamente Incapaz. 

 

D) INCORRETA 

 

Consoante explicações dispostas acima, o menor poderá ser responsabilizado, e por ter 

14 anos ele é absolutamente Incapaz e não relativamente incapaz, como aduz a 

assertiva. 

 

E) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do art. 928 do CC/02, conforme detalhamento realizado na 

explicação da alternativa “A”. 

 

O conteúdo exigido na questão encontra-se disposto na Aula 16 de Direito Civil 

(Responsabilidade Civil) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

53) (PGE-AL – Cebraspe) Assinale a opção que relaciona corretamente a pessoa e seu 

domicílio.  

A) O domicílio necessário do servidor público é o lugar em que ele exerça 

permanentemente suas funções.  
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B) Quando a pessoa natural não possuir residência habitual, o seu domicílio será o lugar 

do imóvel em que por último ela tenha residido.  

C) O domicílio necessário do incapaz é o do seu ascendente direto.  

D) O domicílio necessário do militar do Exército Brasileiro é a sede do comando ao qual 

ele esteja imediatamente subordinado. 

E) O domicílio necessário do marítimo é o local do primeiro porto em que tocar a 

embarcação, ou, quando se afastar da margem, o último em que houver tocado.  

 

Assunto: Domicílio 

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do art. 76 do Código Civil, conforme se vê abaixo: 

 

CC/02 

Art. 76, CC. Têm domicílio necessário o incapaz, o 

servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu 

representante ou assistente; o do servidor público, o 

lugar em que exercer permanentemente suas 

funções20; o do militar, onde servir, e, sendo da 

Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que 

se encontrar imediatamente subordinado; o do 

marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do 

preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

 
20 PEGADINHA: As provas de concursos em geral, tentam afirmar que o domicílio necessário do servidor 
seria onde ele exercer suas atividades “temporariamente”, fato que contraria previsão legal do CC/02, 
que fala em exercício “permanente das atividades”. 
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O Servidor Público e demais pessoas discriminadas no Art. 76 do CC/02 possuem o que 

a legislação e a doutrina chamam de “Domicílio Necessário”, que seria aquele advindo 

de uma imposição legal. Vale ressaltar que o domicílio necessário não exclui o voluntário 

(livremente escolhido pela pessoa para residir com animo definitivo). 

 

B) INCORRETA 

 

Segundo previsão do art. 73 do CC/02, a pessoa que não possua residência habitual terá 

domicílio onde for encontrada e não no local da sua última residência. Confira a 

disposição legal: 

 

CC/02 

Art. 76, CC. Têm domicílio necessário o incapaz, o 

servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu 

representante ou assistente; o do servidor público, o 

lugar em que exercer permanentemente suas 

funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha 

ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se 

encontrar imediatamente subordinado; o do 

marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do 

preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

 

C) INCORRETA 

 

O domicílio do incapaz se dá no mesmo domicílio do seu assistente ou representante, 

conforme se vê na disposição do parágrafo único do art. 76 do CC/02 disposto acima. 

Sendo assim, o erro da assertiva está em falar que o domicílio do incapaz é o do seu 

ascendente direto, posto que na realidade pode ser que o seu representante ou 

assistente seja outra pessoa. 
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D) INCORRETA 

 

Conforme disposição do art. 76, parágrafo único do CC/02, o domicílio do militar 

(proveniente do exército) é o local onde ele servir. 

A Sede do comando a que se encontrar subordinado é o Domicílio Necessário do militar 

proveniente da Marinha ou Aeronáutica. 

 

E) INCORRETA 

Ao contrário do que aduz a questão, o domicílio do marítimo é onde o navio estiver 

matriculado e não no primeiro porto em que tocar a embarcação. 

 

O domicílio é abordado de forma mais aprofundada na Aula 04 de Direito Civil 

(Domicílio e Bens) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

54) (PGE-RS – FUNDATEC) Assinale a alternativa correta. 

A) A evicção parcial só pode gerar o desfazimento do contrato se a parte perdida for 

considerável.  

B) A evicção não se aplica se a aquisição for feita em hasta pública.  

C) Não é possível excluir a responsabilidade por evicção. 

D) Entre as indenizações devidas pela evicção não se encontram as benfeitorias. 

E) O conhecimento de que a coisa era litigiosa não elide a evicção. 

 

Assunto: Contratos. Vícios redibitórios e evicção 

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) CORRETA 
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De fato, se a evicção for parcial, mas for considerável, o evicto poderá optar pela 

rescisão do contrato ou restituição de parte do valor pago, nos termos do art. 455 do 

CC/02 disposto abaixo: 

 

CC/02 

Art. 455. Se parcial, mas considerável, for a evicção, 

poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e 

a restituição da parte do preço correspondente ao 

desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá 

somente direito a indenização. 

 

B) INCORRETA 

 

Mesmo que tenha sido adquirido em hasta pública a garantia subsiste, nos termos do 

art. 477 do CC/02: 

 

CC/02 

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante 

responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda 

que a aquisição se tenha realizado em hasta pública. 

 

C) INCORRETA 

 

A possibilidade de exclusão da responsabilidade pela evicção encontra-se positivada no 

art. 448 do CC/02, nos termos dispostos a seguir: 

 

CC/02 

Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, 

reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela 

evicção. 
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D) INCORRETA 

 

As benfeitorias (necessárias e úteis) serão pagas ao alienante, sendo que, e o seu valor 

será levado em conta na restituição, consoante previsão dos arts. 453 e 454 do CC/02: 

 

CC/02 

Art. 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não 

abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo 

alienante.  

Art. 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a 

evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor 

delas será levado em conta na restituição devida. 

 

E) INCORRETA 

 

Se o adquirente já tinha conhecimento da evicção, não pode suscitá-la em um segundo 

momento, conforme preceitua o art. 457 do CC/02 a seguir: 

 

CC/02 

Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela 

evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. 

 

O instituto da Evicção é abordado na Aula 12 de Direito Civil (Interpretação, formação 

e extinção dos contratos) do Curso Extensivo, no qual é abordada todas as discursões 

doutrinárias e jurisprudenciais que envolvem a aplicação de tal instituto.  

 

GABARITO: LETRA A 
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DIREITO ADMINISTRATIVO (21Q) 

 

55) (PGE-PB – Cebraspe) Acerca das agências executivas, assinale a opção correta.  

A) Lei específica deve autorizar a criação de agências executivas.  

B) Preenchidos os requisitos legais, órgão da administração direta pode ser transformado em 

agência executiva. 

C) Um dos requisitos para que uma autarquia se qualifique como agência executiva é a 

celebração de contrato de gestão com o ministério supervisor.  

D) Em razão do dinamismo inerente às agências executivas, elas estão dispensadas de realizar 

licitação para suas atividades finalísticas.  

E) Agências executivas que não recebem dinheiro público para pagamento de despesas de 

pessoal não se limitam ao teto constitucional de remuneração de seus agentes.  

 

Assunto: Organização da administração pública. Agências Executivas. 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

As agências executivas não são criadas mediante lei, na medida em que trata-se de uma 

“qualificação especial” atribuída as Autarquias ou Fundações pelo Poder Executivo, ou 

seja, é uma qualificação dada a uma pessoa jurídica já existente, razão pela qual não 

seria necessário à edição de lei para conferir esta qualificação, a qual é concedida por 

meio de Decreto do Presidente da República no âmbito federal. 

Destaca-se, ainda, que os parâmetros gerais acerca dessa qualificação encontra-se 

estabelecido no Decreto Federal nº 2.487/98 e regulamentado pela lei nº 9.649/98. 
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B) INCORRETA 

 

Apesar do art. 37, § 8º do texto constitucional falar sobre a possibilidade de ampliação 

da autonomia gerencial e financeira de Órgãos e Entidades, a lei n 9.649/98 que o 

regulamentou estabeleceu em seu art. 51 que o Poder Executivo poderá conceder essa 

qualificação apenas as Autarquias ou Fundações, nos termos abaixo: 

 

Lei nº 9.649/98 

Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência 

Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os 

seguintes requisitos: 

I - ter um plano estratégico de reestruturação e de 

desenvolvimento institucional em andamento; 

II - ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo 

Ministério supervisor. 

§ 1o A qualificação como Agência Executiva será feita em 

ato do Presidente da República. 

§ 2o O Poder Executivo editará medidas de organização 

administrativa específicas para as Agências Executivas, 

visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros 

para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos 

CONTRATOS DE GESTÃO. 

 

C) CORRETA 

 

Conforme discriminado na previsão legislativa acima, um dos requisitos elencados para 

que seja possível a qualificação como Agência Executiva, de fato, é a celebração do 

Contrato de Gestão. 
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Vale destacar que para além da abordagem da matéria em nosso material, em nosso 

Canal do Youtube (Revisão PGE) há um vídeo completo sobre as Agências Executivas, o 

qual pode ser consultado lendo o QR Code abaixo:  

 

 

 

 

 

 

D) INCORRETA 

 

Não há respaldo na legislação sobre a possibilidade de não realização do procedimento 

licitatório por parte das agências executivas. Entretanto, a Lei nº 8.666/93 estabelece 

que as entidades da administração indireta que tenham essa qualificação, podem 

realizar a dispensa de licitação num percentual de 20% sobre o limite estabelecido para 

a modalidade convite, ao passo que as demais entidades devem observar um limite 

máximo de 10% para realizar as dispensas. 

 

E) INCORRETA 

 

Não há nenhuma regra na legislação infraconstitucional ou no texto da CF/88 que 

dispense a observância do teto remuneratório por parte das Agências Reguladoras que 

“não recebam dinheiro público para pagamento de pessoal”, esta regra aplica -se tão 

somente as empresas estatais, sejam Sociedades de Economia Mista ou Empresas 

Públicas, nos termos estabelecidos pelo art. 37, XI e § 9º da CF/88 disposto abaixo: 

 

CF/88 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 

funções e empregos públicos da administração direta, 

autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos 

demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 

espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou 

não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 

natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 

espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do 

Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 

mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 

subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do 

Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do 

Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 

espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 

âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 

membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos 

Defensores Públicos; 

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas 

e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, 

que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de 

pessoal ou de custeio em geral. 

 

A questão seria encontrada pelo aluno do Revisão PGE na Aula 05 de Direito 

Administrativo (Organização Administrativa – Parte II) do Curso Extensivo, na qual há 

um tópico específico dedicado as Agências Executivas, detalhando as peculiaridades que 

envolvem o tema. 
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OBS: Esta questão também foi explicada em vídeo no nosso Canal do Youtube 

(RevisãoPGE)21, para visualizar o vídeo acesse o QR Code abaixo. 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA C.  

 

56) (PGE-GO – FCC) Estado Alfa editou lei autorizativa para constituição de uma 

sociedade de economia mista de capital aberto, para fins de exploração do serviço de 

distribuição de gás canalizado. A propósito de tal empresa, considere as afirmações:  

I. Por explorar serviço público, a empresa goza de todos os privilégios processuais típicos 

da Fazenda Pública. 

II. Como se trata de serviço sob monopólio federal, a empresa estadual atuará como 

concessionária da União. 

III. Apesar de atuar na atividade serviço público, a empresa será regida pela Lei nº 

13.303/2016. 

IV. Apesar de sua natureza estatal, a empresa se sujeita à atuação normativa e 

fiscalizadora da Comissão de Valores Mobiliários. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

A) I e IV. 

B) II e IV. 

C) II e III. 

D) I e II. 

E) III e IV.   

 

Assunto: Emprestas estatais. Legislação Aplicável. Prerrogativas 

Categoria: Legislação, Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 
21 Já aproveita e se inscreve em nosso canal para se manter atualizado sobre todas novidades legislativas 
e jurisprudenciais envolvidas no mundo jurídico, com ênfase para as carreiras de Procuradorias. 
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COMENTÁRIOS: 

 

I – INCORRETO 

 

Os privilégios processuais ínsitos a fazenda pública não é automaticamente estendido 

as empresas públicas que prestam serviço público, tratando-se de situações 

excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, na medida em que a regra é que as 

empresas estatais, por serem pessoas jurídicas de direito privado, se submetem ao 

mesmo regime jurídico dos particulares.  

 

 Logo o erro da assertiva está em falar que TODOS PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS serão 

estendidos as empresas públicas pelo simples fato de prestarem serviço público, esta 

alegação não encontra respaldo no ordenamento brasileiro, seja à luz da jurisprudência 

ou da doutrina. 

 

II – INCORRETO 

 

O serviço de distribuição de gás canalizado é de competência dos Estados e não da 

União, consoante pontou a assertiva. Trata-se de previsão expressa do art. 25, § 2º da 

Constituição Federal discriminado abaixo: 

CF/88 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 

desta Constituição. 

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma 

da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 

regulamentação. 

 

III – CORRETO 

Nos termos da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), as Empresas Públicas e Sociedades 

de Economia Mista em relação as suas contratações se submetem a Lei nº 13.303/16 
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(Estatuto das Empresas Estatais) e não a lei geral sobre licitações. 

 

Trata-se de previsão do art. 1º §1º da aludida legislação: 

 

Lei nº 14.133/21 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: 

§ 1º NÃO SÃO ABRANGIDAS por esta Lei as EMPRESAS 

PÚBLICAS, as SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA e as SUAS 

SUBSIDIÁRIAS, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei. 

 

Vale ressaltar, que nos termos do posicionamento consolidado pela doutrina, o estatuto 

das estatais aplica-se as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 

independentemente do fato de ser uma estatal exploradora de atividade econômica ou 

prestadora de serviço público. 

 

IV – CORRETO 

 

A submissão das estatais a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se dá 

em decorrência de previsão expressa da legislação disposta a seguir: 

Lei nº 13.303/16 

Art. 7º Aplicam-se a todas as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista de capital fechado e as suas 

subsidiárias as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e as normas da Comissão de Valores 

Mobiliários sobre escrituração e elaboração de 

demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de 

auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. 
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Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia 

mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos 

de transparência: 

§ 3º Além das obrigações contidas neste artigo, as 

sociedades de economia mista com registro na Comissão 

de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime 

informacional estabelecido por essa autarquia e devem 

divulgar as informações previstas neste artigo na forma 

fixada em suas normas. 

 

Diante do contexto narrado, tem-se que as assertivas corretas é a nº “III” e “IV”, logo o 

gabarito da presente questão é a letra E. A temática das empresas estatais é abordada 

em uma maior riqueza de detalhes na Aula 05 de Direito Administrativo (Organização 

Administrativa – Parte II) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

57) (PGE-GO – FCC) A propósito do regime constitucional do acesso aos cargos 

públicos, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado seu entendimento dominante por 

meio de diversos precedentes qualificados, dentre os quais:  

A) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato 

judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou 

progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação.  

B) Aplica-se a teoria do fato consumado para o fim de manter no cargo público candidato 

não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida 

liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, desde que tal posse tenha 

ocorrido há mais de dez anos, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.    

C) Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com 

tatuagem, seja qual for a natureza do conteúdo veiculado, por força da garantia 

constitucional da liberdade de expressão.  

D) É constitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir 
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formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior, desde que 

o titular tenha completado a formação antes do prazo correspondente ao estágio 

probatório.   

E) Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S", por serem 

custeados por contribuições parafiscais, estão submetidos à exigência de concurso 

público para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. 

 

Assunto: Agentes públicos. Concurso Público 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

Trata-se de tese fixada pelo STF no âmbito do julgamento do RE 629392/MT em 2018, 

conforme se vê a seguir: 

 

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação 

tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual 

atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais 

que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (STF - RE: 629392 

MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data 

de Publicação: 01/02/2018).  

 

B) INCORRETA 

Na concepção do STF a Teoria do Fato Consumado22 não é compatível com a 

Constituição Federal de 1988. Este posicionamento foi adotado pelo STF no julgamento 

do RE 608482/RN, conforme se vê na ementa abaixo: 

 
22 Resumidamente, remete a ideia de que determinadas situações jurídicas devem ser mantidas em 
decorrência do grande lapso temporal da sua realização, haja vista que a sua desconstituição traria mais 
malefícios do que benefícios. 
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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO 

QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA 

MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO", DA 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos 

cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado , de 

candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória 

de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, 

supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, 

invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima . É que, 

por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, 

fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, 

sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação 

acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir 

segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário 

provido. (STF - RE: 608482 RN, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014).  

 

C) INCORRETA 

 

De fato, a restrição a participação de pessoas em processos seletivos públicos, 

principalmente o concurso público, pelo simples fato de possuírem tatuagem não é 

compatível com a sistemática implementada pela CF/88. Entretanto, o STF possui 

entendimento no sentido de que esta restrição é possível nos casos em que a tatuagem 

contrarie os preceitos estabelecidos na Constituição Federal ou vá de encontro a 

essência da instituição ou órgão que porventura o candidato pleiteie fazer parte.  

Este posicionamento foi evidenciado pelo STF no âmbito do julgamento do RE 

898450/SP, tendo fixado a seguinte tese: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO 

PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. 
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AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO 

ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU 

FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO 

CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE 

ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE 

QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS 

ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES 

EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO 

DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS 

REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO 

PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. 

INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER 

DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE 

DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (STF - RE: 898450 SP, Relator: LUIZ FUX, 

Data de Julgamento: 17/08/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/05/2017).  

 

D) INCORRETA 

 

Para que haja aproveitamento de servidores aprovados em cargos públicos, faz-se 

necessário que os cargos possuam o mesmo nível de escolaridade e compatibilidade de 

horários e nível de exigência.  

Um caso semelhante ao narrado no enunciado da questão foi submetido à apreciação 

do STF, oportunidade que a Corte Constitucional fixou a seguinte tese: 

 

CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o 

aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de 
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investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior . 

(RE 740008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070  DIVULG 13-04-2021  

PUBLIC 14-04-2021)  

 

E) INCORRETA 

 

Na concepção do STF, os serviços sociais autônomos23 não se submetem ao Princípio 

do Concurso Público, devendo tão somente observar parâmetros que garantem a 

impessoalidade na contratação, na medida em que são custeados por contribuições 

parafiscais.  

 

A não submissão destas entidades ao Princípio do Concurso Público foi fixada pelo STF 

no seguinte julgamento: 

 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS VINCULADOS A 

ENTIDADES SINDICAIS. SISTEMA S. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. RECRUTAMENTO DE 

PESSOAL. REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SERVIÇO SOCIAL 

DO TRANSPORTE. NÃO SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, 

II, DA CF). 1. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema S, 

vinculados a entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por 

recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de 

pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública , embora 

colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a 

Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a 

Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia 

administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, 

pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas 

características, não estão submetidas à exigência de concurso público para a 

contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: 

 
23 Também conhecidos como Sistema “S”. 
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ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008. 2. Recurso extraordinário a que 

se nega provimento. (STF - RE: 789874 DF, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de 

Julgamento: 17/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/11/2014)  

 

A temática dos Agentes Públicos é um dos principais assuntos explorados em provas de 

concurso público, e com maior frequência nas provas de procuradorias, na medida em 

que situações envolvendo contratação e exoneração de servidores estão presente no 

dia a dia da atuação dos profissionais da advocacia pública. As jurisprudências cobradas 

na questão foram abordadas de forma pormenorizada na Aulas 17 de Direito 

Administrativo (Agentes Públicos – parte 1) do Curso Extensivo. 

 

58) (PGE-GO – FCC) A alienação de bens públicos imóveis de titularidade do Estado de 

Goiás: 

A) tem lugar nos casos em que referidos bens tenham se tornado inservíveis ao 

atendimento da finalidade pública, exigindo-se autorização legislativa prévia apenas 

quando originalmente tiverem sido classificados como bens de uso especial.   

B) pode se dar por ato do Chefe do Executivo estadual quando se tratar de bens 

dominicais, não sendo exigida autorização legislativa prévia para tanto, diante da 

presunção de não afetação dos mesmos a interesse público.  

C) depende de autorização legislativa específica quando se tratar de área institucional 

estadual, uma vez que o domínio é adquirido com o registro do loteamento à margem 

da matrícula da área maior, não por ato voluntário da Administração pública.   

D) exige demonstração de interesse público específico quando se tratar de bens de uso 

especial, dispensada nos casos de bens dominicais, porque não empregados a serviço 

ou utilidade pública. 

E) depende, além de requisitos materiais e procedimentais legalmente previstos, de 

prévia autorização legislativa, como expressão do poder de controle exercido pelo 

Legislativo sobre os atos do Executivo. 

 

Assunto: Bens Públicos. Alienação de bens 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 
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COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em restringir a necessidade de autorização legislativa para os 

casos em que o bem tenha sido classificado como de “uso especial”, ao passo que a 

legislação não faz nenhum tipo de ressalta nesse sentido. 

 

A alienação de bens públicos encontra-se disciplinada no art. 17, I da Lei nº 8.666/93 

(antiga lei de licitações) e art. 76, I da Lei nº 14.133/21 (Nova lei de licitações), as quais 

dispõe o seguinte: 

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: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 

para órgãos da administração direta e entidades 

autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as 

entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de 

licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 

nos seguintes casos: 

 

Lei nº 14.133/21 

Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente 

justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 

seguintes normas: 

I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes 

às autarquias e às fundações, exigirá autorização 
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legislativa e dependerá de licitação na modalidade 

leilão24, dispensada a realização de licitação nos casos de: 

 

B) INCORRETA 

 

Consoante previsão legal supramencionada, faz-se necessário autorização legislativa 

para que seja realizada a alienação de bens públicos nos termos narrados, não sendo 

suficiente mero ato do Chefe do Executivo. 

 

Vale ressaltar que a alienação é exceção, uma vez que uma das características dos bens 

públicos é justamente a sua inalienabilidade, nos termos estabelecidos pelo art. 100 do 

CC/02 disposto abaixo: 

 

CC/02 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de 

uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 

qualificação, na forma que a lei determinar. 

 

C) INCORRETA 

 

A presente assertiva exigiu do aluno conhecimentos relacionados ao direito 

administrativo e urbanístico, na medida em que explorou a ideia de “Áreas 

Institucionais” que são aquelas destinadas a espaços públicos no âmbito dos 

loteamentos particulares, conforme se vê no art. 4º, I da Lei nº 6.766/79 (Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano) 

  

Lei nº 6.766/79 

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos 

seguintes requisitos: 

 
24 PEGADINHA: para alienação de bens imóveis, a antiga lei de licitações exigia a modalidade de licitação 
Concorrência, ao passo que a nova legislação exige a modalidade Leilão. 
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I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a 

implantação de equipamento urbano e comunitário, bem 

como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à 

densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou 

aprovada por lei municipal para a zona em que se situem 

(Áreas Institucionais). 

 

Estas áreas denominadas “Institucionais” podem funcionar como bens de uso comum 

ou especial, a depender da destinação atribuída pelo gestor público, sendo assim, em 

regra não poderão vir a ser alienadas, salvo nos casos que venham passar por um 

processo de desafetação em um segundo momento.  

 

D) INCORRETA 

 

Apenas os bens reputados dominicais podem vir a ser alienados, esta possibilidade não 

se estende aos bens de uso especial. Trata-se de previsão legal do art. 101 do CC/02. 

 

CC/02 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser 

alienados, observadas as exigências da lei. 

 

E) CORRETA 

 

De fato, a previsão legal estabelecida pelo art. 17, I da Lei 8.666/93 (Antiga lei de 

licitações) e o art. 76, I da Lei nº 14.133/21 (Nova lei de licitações) exigem requisitos de 

cunho procedimental (avaliação prévia e licitação) e de cunho material (existência de 

interesse público devidamente justificado). O controle legislativo por sua vez é realizado 

por meio da autorização legislativa necessária para a efetivação da alienação. 

 

Os detalhes envolvendo bens públicos exigidos na presente questão encontram-se 

dispostos na Aula 20 de Direito Administrativo (Bens Públicos) do Curso Extensivo. 
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GABARITO: LETRA E 

 

59) (PGE-PB – Cebraspe) Acerca do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, julgue os itens seguintes. 

I O termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias para a concretização de interesse público e recíproco propostas pela 

administração pública e que não envolvam a transferência de recursos financeiros.  

II Não se aplica a Lei n.º 8.666/1993 às relações estabelecidas entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil. 

III É viável celebrar acordo de cooperação para que a organização da sociedade civil 

exerça fiscalização de polícia, desde que não cobre tarifas para tanto.  

Assinale a opção correta.   

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item II está certo.  

C) Apenas o item III está certo.  

D) Apenas os itens I e II estão certos.  

E) Apenas os itens II e III estão certos. 

 

Assunto: Terceiro Setor 

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – INCORRETA 

 

O erro da questão está em falar que o “Termo de Colaboração” não envolve 

transferências de recursos, ao passo que o art. 2º, VII da lei nº 13.019/14 é claro em 

estabelece esta possibilidade, conforme se vê abaixo: 

 



 

 

Pá
gi

n
a1

5
7

 

Lei nº 13.019/14 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual 

são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil 

para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco propostas pela administração pública que 

envolvam a transferência de recursos financeiros; 

 

A assertiva buscou levar o candidato a erro misturando duas terminologias 

diuturnamente exploradas em concurso, qual seja, Termo de Colaboração e Acordo de 

Colaboração, este último, de fato não envolve transferências de recursos financeiros, 

consoante previsão legal a seguir: 

Lei nº 13.019/14 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do 

qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil 

para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco que não envolvam a transferência de recursos 

financeiros; 

 

II – CORRETA 

 

Trata-se de previsão literal do art. 84 da Lei que regulamenta as Organizações da 

Sociedade Civil em nosso ordenamento, conforme se vê a seguir: 

 

Lei nº 13.019/14 

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o 

disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
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III – INCORRETA 

 

A previsão da assertiva remete a uma vedação expressa as Organizações da Sociedade 

Civil, conforme disposição abaixo: 

Lei nº 13.019/14 

Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta 

Lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou 

indiretamente, delegação das funções de regulação, de 

fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras 

atividades exclusivas de Estado. 

 

O conteúdo atinente ao Terceiro Setor é abordado de forma pormenorizada na Aula 14 

de Direito Administrativo (Terceiro Setor e Parcerias) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

60) PGE-AL – Cebraspe) Considerando a relação normativa entre os diversos níveis de 

governo, julgue os itens subsequentes. 

I - É constitucional a vinculação entre o subsídio dos deputados estaduais e dos 

deputados federais, em razão da simetria de funções. 

II - Emenda a Constituição estadual pode prever, como limite máximo remuneratório 

dos servidores públicos estaduais, o valor integral do subsídio dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal. 

III - É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de dez anos para 

anulação de atos administrativos reputados inválidos pela administração pública 

estadual. 

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item II está certo. 

C) Apenas o item III está certo.  

D) Apenas os itens II e III estão certos.  
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E) Nenhum item está certo. 

 

Assunto: Remuneração dos agentes públicos. Anulação de Atos administrativos 

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – INCORRETA 

 

A vinculação da remuneração nos termos narrados pela assertiva contraria o texto 

constitucional, o qual estabelece no art. 37, XIII que é vedado a equiparação de 

remunerações, consoante se vê abaixo: 

 

CF/88 

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: [...]  

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público; 

 

Para além da previsão constitucional supramencionada, o STF já se manifestou pela 

inconstitucionalidade da fixação de subsídios de Deputados Estaduais a partir de um 

percentual da remuneração dos Deputados Federais, oportunidade que fixou a seguinte 

tese: 

 

Norma estadual que estabelece ao subsídio mensal pago a deputados estaduais valor 

correspondente a 75% do subsídio mensal de deputados federais, de modo que 
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qualquer aumento no valor dos subsídios destes resulte, automaticamente, aumento 

daqueles. Impossibilidade. (ADI 3461, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

julgado em PUBLIC 25-08-2014)25 

 

II – INCORRETA 

 

Segundo o texto constitucional é possível a fixação de limite único como teto de 

remuneração de servidores no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, contudo, este 

limite único deve ser o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do 

aludido ente federado. Trata-se de previsão legal instituída no art. 37, § 12º da CF/88 

disposta abaixo: 

CF/88 

Art. 37. § 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput 

deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal 

fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas 

Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 

mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de 

Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 

centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto 

neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e 

Distritais e dos Vereadores 

 

Vale ressaltar que o STF já foi instado a se manifestar acerca da possibilidade de fixação 

do limite único com base na remuneração dos Ministros do STF, cuja ementa está 

disposta abaixo: 

 

 

 
25 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Inconstitucionalidade de vinculação de remuneração dos 
Deputados Estaduais ao subsídio dos Federais. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1385974ed5904a438616ff7bdb3f
7439>. Acesso em: 10/03/2022 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

RONDÔNIA Nº 109/2016. INSTITUIÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS LIMITADO AO VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSGRESSÃO DA NORMA INSCRITA NO ART. 37, § 12, 

DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. A Emenda Constitucional nº 47/2005 

facultou aos Estados-membros e ao Distrito Federal, mediante Emenda à Constituição 

estadual ou à Lei Orgânica distrital (conforme o caso), fixar o teto remuneratório dos 

servidores públicos estaduais ou distritais, adotando, como limite único, o valor do 

subsídio mensal dos Desembargadores dos respectivos Tribunais de Justiça, limitado a 

90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 2. Viola a 

cláusula inscrita no art. 37, § 12, da Constituição Federal a norma estadual que, 

embora veiculada por meio de Emenda à Constituição, elege como parâmetro 

remuneratório máximo dos servidores públicos estaduais o valor integral do subsídio 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 3. Ação direta de inconstitucionalidade 

conhecida. Pedido julgado procedente. (ADI 6746, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal 

Pleno, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2021 

PUBLIC 08-06-2021)26 

 

III – CORRETA 

 

A disposição presente na assertiva encontra-se em consonância com a tese fixada pelo 

STF no bojo do julgamento da ADI 6019/SP, conforme se vê a seguir: 

 

É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para 

anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública 

estadual. STF. Plenário. ADI 6019/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. 

Roberto Barroso, julgado em 12/4/2021 (Info 1012).  

 

 
26 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É incompatível com a CF/88 a emenda à Constituição estadual que 
institui, como limite remuneratório único dos servidores públicos estaduais, o valor do subsídio dos 
ministros do STF. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/2f014b914ea5e7c04fc6cbde68d0
2141>. Acesso em: 10/03/2022 
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O entendimento formulado pelo STF teve por base o Princípio da Isonomia, na medida 

em que no âmbito da União há uma regulamentação no sentido de que a Administração 

Pública tem um prazo de 5 anos para anular os atos inválidos, prazo este que é usado 

pela maioria dos Estados membros da federação, logo não haveria justificativa plausível 

para que o Estado de São Paulo (ente que teve sua norma questionada via ADI) 

estabelece um prazo superior a este. Ao longo do julgado os ministros ainda suscitaram 

que exceções ao princípio da isonomia só seriam admitidas quando fossem necessárias 

para corrigir um desequilíbrio entre as partes envolvidas na demanda. 

 

Vale ressaltar que o STJ possui entendimento sumulado no sentido de que a lei nº 

9.784/99 (Lei do processo administrativo federal) se aplica de forma subsidiária aos 

demais entes da federação, caso inexista norma local regulando a matéria, conforme se 

vê abaixo: 

Súmula 633 do STJ 

A Lei no 9.784/99, 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. 

 

A questão afeta ao processo administrativo exigida na questão é explorada na Aula 19 

de Direito Administrativo (Processo Administrativo), ao passo que as assertivas “I” e 

“II” que versam sobre a remuneração dos agentes públicos é abordada na Aula 18 de 

Direito Administrativo (Agentes públicos – parte II), ambas do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C 
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61) (PGE-PB -  Cebraspe) Acerca da teoria geral de direito administrativo, julgue os 

itens a seguir. 

I - O direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado o sistema 

de contencioso administrativo francês. 

II - A administração pública em sentido subjetivo consiste no conjunto de atividades 

administrativas exercidas pelo Estado. 

III - Atos administrativos normativos constituem fonte do direito administrativo.  

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo.   

B) Apenas o item III está certo.   

C) Apenas os itens I e II estão certos.  

D) Apenas os itens II e III estão certos.   

E) Todos os itens estão certos. 

 

Assunto: Administração Pública. Sistemas Administrativos 

Categoria: Doutrina 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – INCORRETA 

 

Ao contrário do que foi narrado pela assertiva, o direito brasileiro adota o Sistema Inglês 

de jurisdição, o qual é pautado na unidade e inafastabilidade da jurisdição e impõe que 

todos os litígios surgidos em sociedade possam ser submetidos a apreciação do Poder 

Judiciário. 

 

Já o Sistema Francês ou Sistema de Dualidade de jurisdição, há uma divisão de jurisdição, 

na qual as decisões proferidas na “Jurisdição administrativa” não podem ser revistas em 

um segundo momento pelo Poder Judiciário, tal qual ocorre no Sistema Inglês. 
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II – INCORRETA 

 

Sob o aspecto subjetivo a Administração Pública pode ser enxergada enquanto um 

conjunto de órgãos e pessoas jurídicas e não o conjunto de atividades administrativas 

mencionado pela assertiva, que segundo a doutrina majoritária seria o aspecto 

OBJETIVO da Administração Pública. 

 

III – CORRETA 

 

De fato, os atos normativos são reputados enquanto fontes do direito administrativo. 

Segundo a doutrina as fontes de direito administrativo divide-se em duas: 

- Primárias: Lei 

- Secundárias: Doutrina, Jurisprudência, Costume, Princípios Gerais do Direito, Atos 

Administrativos (no qual está inserido os atos normativos) 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

Na prova JBO – Procurador Jurídico da Câmara de Aparecida D’Oeste/SP – 2019, foi 

considerado CORRETO:  

São fonte do direito administrativo os preceitos normativos do ordenamento jurídico  

sejam eles decorrentes de regras ou princípios, contidos na Constituição, nas leis e 

em atos normativos editados pelo Poder Executivo para a fiel execução da lei. 

 

A questão versa sobre uma faceta introdutória do direito administrativo, a qual é 

abordada com maior riqueza de detalhes na Aula 01 de Direito Administrativo 

(Introdução ao Direito Administrativo) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 
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62) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo: 

I. A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado 

que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no Art. 37, caput, da 

Constituição Federal. 

II. Nos termos do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 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. 

III. É constitucional a legislação que delega o poder de polícia a pessoas jurídicas de 

direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social 

majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação 

própria do Estado e em regime não concorrencial. 

IV. A publicidade dos programas, obras e serviços dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada a publicização de nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas II e IV.  

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

Assunto: Princípios da Administração Pública.  

Categoria: Jurisprudência e Doutrina  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – CORRETA 

 

Trata-se de entendimento firmado pelo STF no âmbito do julgamento do RE nº 579951, 
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no qual ficou estabelecido a seguinte tese narrada na assertiva, qual seja: 

 

É A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - 

Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37 da Constituição 

Federal. (RE 579951, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 

20/08/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202  DIVULG 23-10-2008  PUBLIC 24-

10-2008 EMENT VOL-02338-10  PP-01876) 

 

Para reforçar o entendimento discriminado acima, tem-se, ainda, a Súmula Vinculante 

nº 13, no qual o STF reafirmou que a prática de nepotismo viola o texto constitucional, 

conforme se vê abaixo: 

Súmula Vinculante nº 13 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da 

mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, 

chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 

comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada 

na administração pública direta e indireta em qualquer dos 

poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, compreendido o ajuste, mediante designações 

recíprocas, viola a Constituição Federal.   

 

O teor do julgado exigido pela questão e a Súmula Vinculante mencionada como 

complemento encontram-se dispostos na Aula 02 de Direito Administrativo (Regime 

Jurídico Administrativo) do Curso Extensivo, mais precisamente no tópico sobre 

princípios. 

 

II – CORRETA 

 

O enunciado da assertiva abordou a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 608880, 
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o qual realizou uma espécie de “mitigação” em sua jurisprudência anterior, fixando o 

entendimento no sentido de que é necessário demonstrar o nexo de causalidade direto 

entre a fuga de determinado preso e o dano porventura acarretado por ele. A contrário 

sensu, pode-se dizer que nos casos em que não restar demonstrado este nexo de 

causalidade (principalmente em sua faceta do lapso temporal entre a fuga e o dano) não 

há que se falar em Responsabilidade Objetiva do Estado. Esta atualização 

jurisprudência é abordada na Aula 08 de Direito Administrativo (Responsabilidade 

Civil) do Curso Extensivo. 

 

III – CORRETA 

 

O poder de polícia é exercido através do que a doutrina denominou “Ciclos de Polícia”, 

a qual divide-se em 4 fases, quais sejam: 

 

1- Legislação ou ordem de polícia: preceito legal que estabelece como se dará a 

limitação dos direitos dos particulares 

2- Consentimento de Polícia: ato administrativo por meio do qual a Administração 

verifica se a atividade a ser prestada pelo particular está de acordo com a ordem 

de polícia. (Ex: Licença – ato vinculado – e Autorização – ato discricionário) 

3- Fiscalização de Polícia: atividade fiscalizatória propriamente dita 

4- Sanção de Polícia: aplicação da punição pelo descumprimento das ordens ou 

consentimento de polícia. 

 

A assertiva abordou o teor exato da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 633782, 

na qual fixou estabelecido um novo paradigma acerca da delegação do poder de polícia, 

uma vez que o STF passou a entender ser CONSTITUCIONAL a delegação da Sanção de 

Polícia (uma das fases do ciclo de polícia) para pessoa jurídica de direito privado (antes 

o entendimento do tribunal era no sentido de ser possível somente para PJ de direito 

público).  
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Para que seja possível essa delegação o STF exige que os requisitos suscitados na 

assertiva estejam presentes, quais sejam: 

 

1 - PJ com capital social majoritariamente público 

2 - Prestação de atividade em regime não concorrencial  

3 – Prestação de atividade típica de Estado 

4 – Por meio de lei 

 

Por fim, destaca-se que a partir do julgado supramencionado, na concepção do STF, 

somente a Ordem de Polícia (dentre as fases do ciclo de polícia) não pode ser delegada. 

Toda esta evolução jurisprudencial acerca da delegação do Poder de Polícia é abordada 

na Aula 03 de Direito Administrativo (Poderes de Polícia) do Curso Extensivo. 

 

IV – CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do Art. 37, § 1º do texto constitucional, conforme disposto 

abaixo: 

CF/88 

Art. 37, § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos. 

 

Assim como a assertiva “I”, encontra-se abordado na Aula 02 de Direito Administrativo 

(Regime Jurídico Administrativo) do Curso Extensivo, mais precisamente no tópico 

sobre princípios. 

  

GABARITO: LETRA E 
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63) (PGE-PB – Cebraspe) Acerca da intervenção do Estado na propriedade, assinale a 

opção correta.  

A) A servidão administrativa pode ser formalmente estabelecida por edição de decreto 

do chefe do Poder Executivo.  

B) A requisição de bens imóveis de particulares depende de autorização do Poder 

Judiciário.  

C) Instituição de limitação administrativa, ainda que frustre pretensão de particular, não 

enseja o pagamento de indenização. 

D) Por serem bens públicos inalienáveis, imóveis de patrimônio de município não pode 

ser desapropriado pela União. 

E) Retrocessão consiste na utilização do bem desapropriado em finalidade pública 

diversa daquela que justificou o ato desapropriatório. 

 

Assunto: Intervenção do Estado na propriedade privada.  

Categoria: Jurisprudência e Doutrina  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

Segundo a doutrina majoritária, a Servidão Administrativa pode ser constituída por: 

I – Lei 

II – Intermédio de acordo entre particular e poder público              Nesses casos fica  

III – Determinação Judicial                                                                    condicionada ao Registro 

 

Diante do exposto, constata-se que ato do chefe do executivo não é suficiente para 

instituir a servidão administrativa. 

 

B) INCORRETA 

Não há necessidade de autorização judicial, na medida em que trata-se de ato 

administrativo auto executório. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

Na prova do TCE-PA organizada pela Banca Cespe em 2016, foi considerado correta a 

seguinte assertiva:  A requisição administrativa caracteriza-se por ser ato 

administrativo autoexecutório, independente de autorização judicial e de natureza 

transitória, podendo abranger, além de bens móveis e imóveis, serviços prestados 

por particulares. Seu pressuposto é o perigo público iminente. 

 

C) CORRETA 

 

As limitações administrativas são decorrentes do Poder de Polícia, razão pela qual a 

regra é que não haja nenhum tipo de indenização para o particular em decorrência do 

seu estabelecimento, fato que será possível somente em caráter excepcional. Este 

entendimento foi firmado pelo STJ no julgamento do RESP nº 1.317.806/MG, no qual 

foi fixada a seguinte tese: 

 

Em regra, o proprietário não tem direito à indenização por conta das limitações 

administrativas que incidam sobre sua propriedade (a limitação administrativa é 

gratuita). No entanto, EXCEPCIONALMENTE, a jurisprudência reconhece o direito à 

indenização quando a limitação administrativa reduzir o valor econômico do bem. 

O prazo prescricional para que o proprietário busque a indenização por conta das 

limitações administrativas é de 5 anos. Segunda Turma. AgRg no AREsp 231.633-AP, Rel. 

Min. Castro Meira, julgado em 23/10/2012. (Informativo 508) 

 

D) INCORRETA 

 

A situação narrada na assertiva contraria a previsão do art. 2º, §2º do Decreto Lei nº 

3665/41 (que regula as Desapropriações por Utilidade Pública), disposto abaixo: 

Decreto-Lei nº 3.365/41 (Desapropriação por 

Utilidade Pública) 

Art. 2, § 2º - os bens do domínio dos Estados, Municípios, 

Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados 
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pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em 

qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização 

legislativa 

 

E) INCORRETA 

 

A questão realiza uma pegadinha clássica em provas de concurso, tentando confundir o 

candidato a partir dos conceitos de Tredestinação (abordado na assertiva) com o 

conceito de Retrocessão. 

- Tredestinação: utilização do bem para finalidade diversa daquela que justificou a 

desapropriação em um primeiro momento. 

- Retrocessão: a partir da identificação da não utilização do bem para a finalidade 

imaginada na desapropriação, este poderá ser alienado, e neste caso a pessoa 

expropriada terá direito de preferência, dando azo a retrocessão. 

 

O tema da intervenção na propriedade privada é amplamente exigido em provas de 

concurso público, principalmente nas carreiras da advocacia pública, sendo abordado 

de forma pormenorizada na Aula 21 de Direito Administrativo (Intervenção na 

propriedade privada) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

64) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), analise 

as assertivas abaixo: 

I. Os prazos são expressos tanto em dias corridos como em dias úteis.  

II. Contempla aplicação subsidiária e/ou supletiva nas licitações regidas pelas Leis nº 

8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 12.462/2011. 

III. Aplica-se subsidiariamente às Leis nº 8.987/1995, nº 11.079/2004 e nº 12.232/2010. 

IV. Exige regulamentos federativamente autônomos da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas III. 
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B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

Assunto: Licitações Públicas  

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – CORRETA 

 

A assertiva encontra respaldo legal no art. 183 da nova lei de licitações, o qual aduz 

sobre as formas de contagem dos prazos da legislação, consoante disposição a seguir: 

 

Lei nº 14.133/21 (Nova lei de Licitações) 

Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com 

exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento 

e observarão as seguintes disposições: 

I - os prazos expressos em dias corridos serão computados 

de modo contínuo; 

II - os prazos expressos em meses ou anos serão 

computados de data a data; 

III - nos prazos expressos em dias úteis, serão computados 

somente os dias em que ocorrer expediente administrativo 

no órgão ou entidade competente. 

II - INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/21) não se 

aplica subsidiariamente as leis 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações – 
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RDD), Lei nº 10.520/02 (Lei do pregão) e Lei nº 8.666/93 (antiga lei de licitações). Na 

verdade o que a nova legislação faz é REVOGAR estes dispositivos (art. 193, II), contudo 

estabelece um prazo de 2 anos para essa revogação para que essa revogação venha 

ocorrer definitivamente, nos termos abaixo: 

  

Lei nº 14.133/21 (Nova lei de Licitações) 

Art. 193. Revogam-se: 

I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

na data de publicação desta Lei;27 

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, 

de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da 

publicação oficial desta Lei. 

 

Insta consignar que durante o prazo de 2 anos estabelecidos pela referida legislação, o 

gestor público poderá optar pela utilização da lei antiga ou nova de licitações, consoante 

previsão legal do art. 191 disposta abaixo: 

Lei nº 14.133/21 (Nova lei de Licitações) 

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do 

caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar 

ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de 

acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção 

escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou 

no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a 

aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido 

inciso. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a 

Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas 

 
27 DETALHE: a parte penal instituída pela Lei 8.666/93 (crimes praticados no âmbito das licitações) foi 
revogado de forma IMEDIADA. 
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no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato 

respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante 

toda a sua vigência. 

 

III - CORRETA 

 

De fato, a nova lei de licitações estabeleceu a possibilidade de sua aplicação subsidiária 

em relação a Lei nº 12.332/10 (Normas sobre contratação de serviços de publicidade 

pela Administração Pública) e a Lei nº 8.987/95 (Regime de concessão e permissão de 

serviços públicos. 

 

Confira a previsão legal que responde a assertiva: 

 

Lei nº 14.133/21 (Nova lei de Licitações) 

Art. 186. Aplicam-se as disposições desta Lei 

SUBSIDIARIAMENTE à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995, à Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e à Lei 

nº 12.232, de 29 de abril de 2010. 

 

IV – INCORRETA 

 

A nova lei de licitações não estabelece a exigência de os demais entes federados editem 

Regulamentos Autônomos sobre licitações, apenas atribui esta FACULDADE ao ente que 

assim desejar. 

 

Confira a previsão do art. 187 da aludida legislação: 

 

Lei nº 14.133/21 (Nova lei de Licitações) 

Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

PODERÃO aplicar os regulamentos editados pela União 

para execução desta Lei. 
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Pelo fato de somente as assertivas “I” e “III” estarem corretas, temos que o gabarito da 

questão é a Letra C. O conteúdo abordado na questão versa sobre o regime de transição 

entre a lei antiga e a nova lei de licitações, tema este, que vem sendo cobrado de 

maneira rotineira nas provas de procuradorias. Este regime é explorado de forma 

pormenorizada na Aula 09 de Direito Administrativo (Licitações – parte 1) do Curso 

Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C  

 

65) (PGE-PB – Cebraspe) No âmbito de determinada Secretaria de Estado de 

Urbanismo, o secretário deseja delegar ao secretário de estado de Infraestrutura a 

competência para a edição de ato normativo sobre matéria comum a ambas as 

secretarias. O secretário, então, realizou consulta ao órgão de assessoramento 

jurídico, a fim de verificar a juridicidade de sua pretensão. Lei estadual determina que 

se aplique a Lei n.º 9.784/1999 no âmbito de tal estado. Não há outras normas, no 

âmbito estadual, dispondo sobre delegação de competência. 

Nessa situação hipotética, o advogado público designado para responder à consulta 

deve orientar pela: 

A) inviabilidade da pretensão, pois não é possível delegar competência para outro órgão 

que não seja subordinado à autoridade delegante. 

B) viabilidade da pretensão, pois se trata de órgãos do mesmo Poder Executivo estadual. 

C) inviabilidade da pretensão, pois a delegação de competência depende da existência 

de norma expressa nesse sentido. 

D) viabilidade da pretensão, tendo em vista que se trata de matéria comum. 

E) inviabilidade da pretensão, pois não é viável a delegação para a edição de atos de 

caráter normativo. 

 

Assunto: Processo Administrativo  

Categoria: Legislação e Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 
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A) INCORRETA 

 

A inexistência de subordinação hierárquica entre os órgãos não impede que haja 

delegação de competências entre eles, conforme preceitua o art. 12 da Lei 9.784/99 

disposto a seguir: 

Lei nº 9.784/99 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se 

não houver impedimento legal, delegar parte da sua 

competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes 

não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for 

conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, 

social, econômica, jurídica ou territorial 

 

B) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva está em falar que é viável a delegação no caso narrado, ao 

passo que a Lei n 9784/99 é clara ao estabelecer que a delegação de atos normativos é 

vedada, conforme disposição a seguir: 

 

Lei nº 9.784/99 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I - a edição de atos de caráter normativo; 

II - a decisão de recursos administrativos; 

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou 

autoridade. 

 

C) INCORRETA 

 

Conforme explicado na alternativa “A”, a legislação não estabelece como requisito para 

delegação a existência de norma legal nesse sentido, mas tão somente faz uma ressalva 

que esta delegação não será possível caso haja impedimento legal nesse sentido. 
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D) INCORRETA 

 

Consoante explicação da alternativa “B”, a delegação no caso narrado pelo enunciado 

não é possível em decorrência de vedação legal nesse sentido. 

 

E) CORRETA 

 

Trata-se de previsão do art. 13 da Lei nº 9.784/99, que estabelece uma vedação a 

delegação de competência que envolva edição de ato normativo. 

 

Há em nosso canal do Youtube um vídeo completo analisando dos os detalhes da 

questão, o qual pode ser assistido lendo o QR Code abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo abordado na questão é proveniente da Lei do Processo Administrativo, a 

qual é abordada com maior riqueza de detalhes na Aula 19 de Direito Administrativo 

(Processo Administrativo). 

 

GABARITO: LETRA E 

 

66) (PGE-PB – Cebraspe) Conforme Carvalho Filho, pode-se conceituar o órgão público 

como o compartimento, na estrutura estatal, a que são cometidas funções 

determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a 

própria vontade do Estado. 

O conceito moderno de órgão público é dado pela 

A) teoria do mandato. 

B) teoria da representação. 
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C) teoria do consentimento. 

D) teoria do órgão. 

E) teoria do agente público. 

 

Assunto: Órgãos Públicos 

Categoria: Doutrina 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

Esta teoria parte do pressuposto que a relação do Estado enquanto Administração 

Pública e os seus agentes públicos se baseia na ideia de um “contrato de mandato”, no 

qual o agente público seria um mandatário do Estado. 

 

B) INCORRETA 

 

Segundo esta teoria, o agente público no exercício de suas funções seria uma espécie 

de “representante do Estado”, não é aceita no ordenamento brasileiro e sofre 

ferrenhas críticas por parte dos doutrinadores. 

 

C) INCORRETA 

 

A Teoria do Consentimento (também denominada Teoria do Assentimento) não é 

utilizada no âmbito do Direito Administrativo, mas sim no âmbito do Direito Penal para 

analisar o Dolo. 

 

D) CORRETA 

 

Trata-se da teoria adotada no ordenamento brasileiro para embasar o funcionamento 

da administração pública, dos seus órgãos e a relação com seus agentes. 
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Esta teoria também chamada de Teoria da Imputação Volitiva ou Teoria de Otto Gierke, 

e sustenta que o agente público no exercício de suas funções atua em nome do Estado, 

titularizando um órgão público (conjunto de competências), de modo que o 

comportamento do agente no exercício da função pública é juridicamente atribuído 

(imputado) ao Estado que ele integre. 

 

E) INCORRETA 

 

A Teoria do Agente Público possui correlação com a Teoria da Representação explicada 

na justificativa da alternativa “B”, a qual não aceita pela doutrina administrativista 

brasileira. 

 

A temática dos órgãos públicos e a lógica por trás do funcionamento da Administração 

Pública no ordenamento brasileiro explorada na questão é abordada de forma 

pormenorizada na Aula 04 de Direito Administrativo (Organização Administrativa – 

parte 1) do Curso Extensivo. 

 

Vale ressaltar que realizamos uma correção em vídeo desta questão, a qual se encontra 

disponível no Canal do Revisão PGE no youtube, para acessar basta ler o QR Code a 

seguir (apontando a Câmera do celular para ele será direcionado para o vídeo): 

 

 

 

 

 

GABARITO: LETRA D 
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67) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto aos atos administrativos, assinale a alternativa 

correta. 

A) O ato discricionário se caracteriza pela ausência de elementos vinculados para a sua 

formação. 

B) A validade do ato administrativo é requisito necessário para a sua eficácia.  

C) A revogação de atos administrativos possui três pressupostos: inoportunidade, 

invalidade e inconveniência. 

D) A motivação dos atos administrativos sancionatórios pode ser antecedente, 

simultânea ou posterior à intimação e/ou divulgação do ato, sempre em cumprimento 

ao princípio da publicidade. 

E) Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 

convalidados, mas a decisão haverá de evidenciar que não acarretam lesão ao interesse 

público nem prejuízo a terceiros. 

 

Assunto: Atos Administrativos. Elementos dos atos administrativos 

Categoria: Doutrina e Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a questão, a característica marcante dos Atos 

Administrativos Discricionários é que nem todos os seus elementos são vinculados, 

contudo, os elementos FORMA, FINALIDADE e COMPETÊNCIA continuam sendo 

vinculados 

 

Só há discricionariedade para o gestor público em relação aos elementos MOTIVO e 

OBJETO que remetem ao que a doutrina denomina Mérito Administrativo.28 

 

 
28 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 5ª ed. São Paulo: MÉTODO, 2017. 



 

 

Pá
gi

n
a1

8
1

 

B) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, Validade e Eficácia do ato administrativos são 

fenômenos distintos. 

 

A Validade remete a conformidade do ato praticado pela administração pública (lato 

sensu) com as disposições do ordenamento jurídico, ao passo que a Eficácia diz respeito 

a capacidade que o ato possui de produzir efeitos jurídicos. 

 

C) INCORRETA 

 

A revogação tem por pressupostos razões de conveniência e oportunidade (Mérito 

Administrativo), não se falando em invalidade do ato, que não diz respeito ao mérito 

administrativo, razão pela qual não pode fundamentar a sua revogação, mas sim a sua 

anulação. 

 

D) INCORRETA 

 

O Erro da assertiva está em pontuar que a motivação do ato administrativo 

sancionatório pode ser posterior a sua prática, fato que contraria a lógica desse ramo 

do direito administrativo, que dispõe que a regra é que a fundamentação para a prática 

do ato seja anterior, sendo que, excepcionalmente pode ocorrer de forma simultânea, 

desde que devidamente justificada.  

 

E) CORRETA 

 

De fato, os atos administrativos que possuam vícios sanáveis podem vir a ser corrigidos, 

de forma a perfazer em nosso ordenamento a efetivação do Princípio da Eficiência. 

Contudo, a convalidação deve ser devidamente justificada e não pode acarretar lesão a 

interesse público e nem prejuízo a terceiros, conforme preceitua o art. 55 da Lei nº 

9.784/99 disposta abaixo: 
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Lei nº 9.784/99 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem 

lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos 

que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 

convalidados pela própria Administração. 

 

O conteúdo sobre os atos administrativos exigido pela questão é abordada de forma 

pormenorizada na Aula 06 de Direito Administrativo (Atos Administrativo – parte 1) 

do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

68) (PGE-PB – Cebraspe) Considerando os entendimentos do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre matérias de direito administrativo, 

assinale a opção correta. 

A) Atos flagrantemente inconstitucionais devem ser revistos pela administração pública, 

mas desde que não tenha decorrido o prazo decadencial. 

B) Constitui abuso a retirada compulsória de trailers e quiosques instalados em calçadas 

se a única pendência é a ausência de autorização prévia estatal. 

C) O prazo prescricional para a propositura de ação judicial pelo candidato preterido em 

concurso público inicia-se com a homologação final do concurso.  

D) As fundações públicas, ainda que de direito privado, fazem jus à isenção das custas 

processuais. 

E) As fundações públicas, regidas pelo direito privado, podem adotar regime celetista de 

trabalho para seus funcionários. 

 

Assunto: Organização da Administração Pública. Revisão de Atos Administrativos. 

Administração Pública Indireta 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil 
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COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, os atos flagrantemente inconstitucionais podem 

ser revistos pela Administração Pública a qualquer tempo, em decorrência do seu Poder 

de Autotutela. Esta possibilidade de revisão do ato, mesmo já tendo decorrido o seu 

prazo decadencial, foi fixada pelo STJ no âmbito do julgamento do MS 19.070-DF, o 

qual foi publicizado por meio do Informativo 668. 

 

B) INCORRETA 

No caso narrado na assertiva não há abuso por parte da administração pública, na 

medida em que o STJ ao se manifestar sobre um caso concreto nestes termos 

estabeleceu que Não é possível a manutenção de quiosques e trailers instalados sobre 

calçadas sem a regular aprovação estatal.29  

 

C) INCORRETA 

Ao contrário do que aduz a assertiva, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o 

prazo para questionar preterição de nomeação de candidato em concurso público é de 

5 anos a contar da data em que o outro servidor (que foi nomeado de forma incorreta, 

violando a ordem de classificação) vier a ser nomeado do concurso.30 

 

D) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva está em falar que as Fundações Públicas de Direito Privada 

fazem jus à isenção de custas processuais, ao passo que o STJ no julgamento do REsp. 

1.409.199/2020 fixou o entendimento no sentido de que tais entidades da 

administração indireta não fazem jus a esta isenção. 

 

 
29 STJ. 2ª Turma. REsp 1.846.075-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020 (Info 671). 
30 STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.643.048-GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 05/03/2020 
(Info 668) 
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E) CORRETA 

 

Trata-se de tese fixada pelo STF no âmbito do julgamento da ADI 4247/RJ, conforme se 

vê abaixo: 

É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico celetista 

incide sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, 

com personalidade jurídica de direito privado, destinadas à prestação de serviços de 

saúde. STF. Plenário. ADI 4247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 3/11/2020 (Info 

997).31 

 

O julgado explorado no gabarito da questão (ADI 4247/RJ) foi abordado de forma mais 

detalhada na Aula 05 de Direito Administrativo (Organização administrativa – parte 2) 

do Curso Extensivo ao aprofundar as discursões acerca das entidades administrativas, 

mais especificamente as Fundações Públicas de Direito Privado. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

69) (PGE-AL – Cebraspe) A contratação de pessoal por serviço social autônomo   

A) independe de concurso público, pois esse tipo de serviço possui natureza jurídica de 

direito privado e não integra a administração pública. 

B) depende de concurso público, apesar de esse tipo de serviço possuir natureza jurídica 

de direito privado e não integrar a administração pública.  

C) independe de concurso público, apesar de esse tipo de serviço possuir natureza 

jurídica de direito privado e integrar a administração pública. 

D) depende de concurso público, pois esse tipo de serviço, embora possua natureza 

jurídica de direito privado, integra a administração pública.  

E) depende de concurso público, pois esse tipo de serviço possui natureza jurídica de 

direito público e integra a administração pública. 

 
31 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado 
pode adotar o regime celetista para contratação de seus empregados. Buscador Dizer o Direito, Manaus. 
Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/77bb14f6132ea06dea456584b7d
5581e>. Acesso em: 08/03/2022 
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Assunto: Contratação de pessoal no âmbito do terceiro setor. 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

De fato, para a realização de contratação de pessoal por parte das entidades que 

compõem os Serviços Sociais Autônomos (também chamado de Sistema “S”) não há 

exigência de realização de concurso, é o que se extrai da tese fixada pelo STF no 

julgamento do RE 789874/DF disposto a seguir: 

 

Os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não 

integrarem a Administração Pública, mesmo que desempenhem atividade de interesse 

público em cooperação com o ente estatal, NÃO estão sujeitos à observância da regra 

de concurso público (art. 37, II, da CF/88) para contratação de seu pessoal. STF. 

Plenário. RE 789874/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/9/2014 (repercussão 

geral) (Info 759). 

 

Apesar de não se submeterem a regra de realização de concurso público para fins de 

contratação, as entidades que compõem o Sistema “S” devem manter um padrão de 

objetividade e eficiência em suas contratações, uma vez que são custeadas por 

contribuições parafiscais.32 

 

As demais alternativas estão erradas, uma vez que contraria o precedente do STF 

mencionado supra. O conteúdo atinente ao Terceiro Setor é explorado de forma 

aprofundada na Aula 14 de Direito Administrativo (Terceiro Setor e Parcerias) do Curso 

Extensivo. 

 
32 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Os serviços sociais autônomos não precisam realizar concurso 
público para contratar seu pessoal. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/496e05e1aea0a9c4655800e8a7b
9ea28>. Acesso em: 13/03/2022 
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GABARITO: LETRA A  

 

70) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto às Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004), 

analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. A concessão administrativa é apenas uma forma avançada de financiamento de obras 

públicas. 

II. Dentre os riscos passíveis de repartição entre as partes nas parcerias público-privadas 

estão o caso fortuito, o fato do príncipe e a álea extraordinária. 

III. As concessões administrativas e patrocinadas podem envolver, simultaneamente, a 

delegação do exercício do poder de polícia, desde que de titularidade do poder 

concedente. 

IV. A aplicação das cláusulas de atualização de valores, baseadas em índices e fórmulas 

matemáticas, depende da aprovação do poder concedente. 

A) Apenas II está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão corretas 

E) Todas estão incorretas. 

 

Assunto: Serviços Públicos, Parceria Público-privada 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

I – INCORRETA 

 

Ao contrário do que aduz a assertiva, a Parceria Público-Privada na modalidade 

Concessão Administrativa remete a prestação de serviço, o qual poderá envolver ou 

não a realização de obras públicas. Logo, limitar este tipo de modalidade de parceria 

público-privada é equivocado, na medida em que pode ocorrer casos em que sequer 

haja obra pública envolvida. 
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Confira o fundamento legal das concessões administrativas: 

 

Lei nº 11.079/04 

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo 

de concessão, na modalidade patrocinada ou 

administrativa. 

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços 

públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 

privado. 

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação 

de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 

direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 

fornecimento e instalação de bens. 

 

Sendo assim, conforme depreende-se da determinação legal disposta supra, esta 

modalidade de contratação pode ser vista em sua essência enquanto um contrato de 

prestação de serviço e não de realização de obras. 

 

II – CORRETA 

 

A ideia de repartição de riscos entre a administração e o parceiro privado é tida 

enquanto uma das diretrizes das concessões de serviços públicos, consoante previsão 

legal do art. 4º VI da Lei nº 11.079 (Lei sobre Parceria Público-Privada) disposto a seguir: 

Lei nº 11.079/04 

Art. 4º, Na contratação de parceria público-privada serão 

observadas as seguintes diretrizes: 

 VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 
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Ao detalhar o que seria essa “repartição de riscos entre as partes”, a aludida legislação 

estabeleceu que o Caso Fortuito, Força Maior, Fato do Príncipe e Álea econômica 

extraordinária deveria ser incluída nesta repartição. Trata-se da previsão legal instituída 

pelo Art. 5º, III da legislação supramencionada, in verbis: 

 

Lei nº 11.079/04 

Art. 5º, III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive 

os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe 

e álea econômica extraordinária; 

 

No que diz respeito a repartição dos riscos entre a concessionária e a concedente, tem-

se a previsão do Enunciado 28 da I Jornada de Direito Administrativo, que aduz o 

seguinte: 

Enunciado 28 da I Jornada de Direito 

Administrativo 

Na fase interna da licitação para concessões e parcerias 

público-privadas, o Poder Concedente deverá indicar as 

razões que o levaram a alocar o risco no concessionário ou 

no Poder Concedente, tendo como diretriz a melhor 

capacidade da parte para gerenciá-lo. 

 

Ou seja, a importância da repartição de riscos é tão grande dentro deste tipo de 

contratação, que a Administração Pública deve detalhar de forma expressa os riscos 

envolvidos no contrato firmado com o particular. 

 

III – INCORRETA 

 

Trata-se de vedação expressa pelo art. 4º, III da Lei nº 11.079/04, conforme se vê abaixo: 
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Lei nº 11.079/04 

Art. 4º, Na contratação de parceria público-privada serão 

observadas as seguintes diretrizes: 

III – indelegabilidade das funções de regulação, 

jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras 

atividades exclusivas do Estado; 

 

IV – INCORRETA 

 

Caso se trate de mera atualização de valores, não há necessidade de autorização do 

poder concedente, conforme depreende-se da previsão legal do art. 5. § 1º da Lei 

11.079/04 disposta a seguir:  

Lei nº 11.079/04 

Art. 5º, § 1º As cláusulas contratuais de atualização 

automática de valores baseadas em índices e fórmulas 

matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem 

necessidade de homologação pela Administração Pública, 

exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, 

até o prazo de 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, 

razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a 

rejeição da atualização. 

 

Diante do exposto, tem-se que o gabarito da questão é a “Letra A”, haja vista que 

somente a alternativa “II” está correta. Os detalhes envolvendo as concessões de 

serviços públicos e as especificidades que permeia as Parcerias Público-Privada são 

abordadas na Aula 13 de Direito Administrativo (Serviços Públicos) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA A 
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71) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto à organização administrativa brasileira, assinale a 

alternativa correta. 

A) As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e são criadas 

mediante decreto do Chefe do Poder Executivo da respectiva unidade federativa.  

B) Compete à justiça comum julgar as causas em que é parte sociedade de economia 

mista e os crimes praticados em seu detrimento. 

C) As sociedades de economia mista e as empresas públicas devem promover licitações 

como requisito à validade de seus contratos administrativos. 

D) Uma vez que exercem atividade administrativa descentralizada, os concessionários 

de serviço público e os delegados de ofício público compõem a Administração Indireta.  

E) A qualificação de agência executiva pode ser outorgada a autarquias e empresas 

públicas, desde que apresentem plano de planejamento estratégico e firmem contrato 

de gestão com a Administração Direta. 

 

Assunto: Organização administrativa. Empresas estatais 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, as Autarquias são criadas por lei específica e não 

por Chefe do Poder Executivo, conforme depreende-se do art. 37, XIX da CF/88 disposto 

a seguir: 

CF/88 

Art. 37º, XIX - somente por lei específica poderá ser criada 

autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 

de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 

à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de 

sua atuação;    
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B) CORRETA 

 

De fato, a competência para julgamento das Sociedades de Economia Mista é da Justiça 

Comum, conforme preconiza a Súmula 556 do STF disposta a seguir: 

Súmula 556 do STF 

É competente a Justiça comum para julgar as causas em 

que é parte sociedade de economia mista 

 

Nesse mesmo sentido é o entendimento fixado pelo STJ no âmbito da Súmula 42 

disposta abaixo: 

Súmula 42 do STJ 

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as 

causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista 

e os crimes praticados em seu detrimento 

 

C) INCORRETA 

 

De fato, a regra a realização de Licitação Pública deve preceder as contratações 

realizadas pelas empresas estatais, contudo, a sua realização não é requisito de 

validade para a celebração dos contratos administrativos, uma vez que é possível que 

estejamos diante das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos 

doas artigos 29 e 30 da Lei nº 13.303/16, respectivamente.  

 

Destaca-se, ainda, que o estatuto das estatais (13.303/16) estabelece regras próprias 

acerca das contratações realizadas por tais entidades, como o fato delas não precisarem 

licitar em relação a sua atividade fim. (Ex: celebrar contratos de abertura de conta nos 

bancos públicos) 
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D) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, os agentes delegados não são reputados 

enquanto integrantes de Administração Pública, uma vez que se tratam de particulares 

em colaboração com o Estado, e não servidores públicos propriamente ditos. 

 

Vale ressaltar que apesar de não ser servidores públicos, os agentes delegados fazem 

parte da categoria de “Agentes Públicos”. 

 

Insta consignar, que as entidades da Administração Indireta sempre são criadas pelo 

próprio Estado, fato que tornaria a questão incorreta. 

 

E) INCORRETA 

 

Diferente do que dispõe a assertiva, a qualificação como “Agência Executiva” só pode 

ser outorgada a Autarquias e Fundações Públicas e não as empresas públicas tal qual 

aduziu a assertiva. 

 

Insta consignar que a qualificação como agência executiva é realizada por meio da 

celebração de um contrato de gestão da entidade da Administração Indireta com a 

Administração Pública Direta. 

 

O gabarito da questão é abordado na Aula 05 de Direito Administrativo (Organização 

Administrativa – parte 2) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

72) (PGE-AL – Cebraspe) Edital de concurso público em determinado estado da 

Federação previu a realização de teste psicotécnico, mas não previu a possibilidade de 

realização de segunda chamada nos testes físicos. 

Nessa situação hipotética,  

A) o teste psicotécnico poderá ser aplicado mesmo sem estar previsto em lei. 
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B) candidata gestante à época da realização dos testes físicos terá direito à remarcação 

desses testes, mesmo sem essa previsão em edital.   

C) candidato com impedimento pessoal fisiológico à época da realização dos testes 

físicos terá direito à remarcação desses testes, mesmo sem essa previsão em edital.  

D) candidato com impedimento por motivo pessoal de força maior à época da realização 

dos testes físicos terá direito à remarcação desses testes, mesmo sem essa previsão em 

edital.  

E) candidato com impedimento por motivo pessoal de caso fortuito à época da 

realização dos testes físicos terá direito à remarcação desses testes, mesmo sem essa 

previsão em edital. 

 

Assunto: Agentes Públicos. Concurso Público 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

O teste psicotécnico enquanto uma etapa do concurso público só pode ser aplicado aos 

candidatos, caso haja previsão no edital e em LEI, trata-se de entendimento sumulado 

pelo STF, conforme se vê abaixo: 

Súmula Vinculante 44 

Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a 

habilitação de candidato a cargo público 

 

B) CORRETA 

 

Trata-se de hipótese permitida a partir da tese fixada pelo STF no âmbito do julgamento 

do RE 1058333/PR, que foi noticiado por meio do Informativo 924 da Corte 

Constitucional. 
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A tese fixada foi a seguinte: 

 

É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja 

grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital 

do concurso público. STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

21/11/2018 (repercussão geral) (Info 924). 

 

C / D / E INCORRETA 

 

A previsão das assertivas supramencionadas contrariam entendimento fixado pelo STF 

no bojo do julgamento do RE nº 630733/DF, conforme se vê a seguir: 

 

Os candidatos em concurso público NÃO têm direito à prova de segunda chamada nos 

testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter 

fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa 

possibilidade. STF. Plenário. RE 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

15/5/2013 (repercussão geral) (Info 706). 

 

As jurisprudência atinentes aos direitos dos candidatos e limites do gestor na realização 

dos concursos públicos exigidas pelo examinador na presente questão, são abordadas 

de forma pormenorizada na Aula 17 de Direito Administrativo (Agentes Públicos – 

parte 1) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

73) (PGE-AL – Cebraspe) Suponha que a junta médica oficial tenha declarado 

insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez de um servidor público do 

estado de Alagoas com 60 anos de idade. Nesse caso, deverá ocorrer  

A) o aproveitamento do servidor. 

B) a reversão do servidor. 

C) a reintegração do servidor. 

D) a recondução do servidor.  
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E) a readaptação do servidor. 

 

Assunto: Agentes Públicos. Lei nº 8.112/90 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

O aproveitamento se dá quando o servidor público retorno ao cargo quando estava em 

situação de “disponibilidade”. Para tanto é necessário que o cargo em que ele vá ser 

reaproveitado tenha atribuições e vencimentos compatíveis, nos termos da previsão 

legal abaixo: 

Lei nº 8.112/90 

Art. 30.  O retorno à atividade de servidor em 

disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento 

obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos 

compatíveis com o anteriormente ocupado. 

 

A questão do aproveitamento também encontra previsão no texto constitucional, 

conforme disposição abaixo: 

 

CF/88 

Art. 41, §3º - Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo 

de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 

cargo. 
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B) CORRETA 

 

De fato, a reversão é a forma de provimento do cargo público compatível com a situação 

narrada. 

 

Confira a previsão legal abaixo: 

Lei nº 8.112/90 

Art. 25 - Reversão é o retorno à atividade de servidor 

aposentado: 

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar 

insubsistentes os motivos da aposentadoria; 

 

C) INCORRETA 

 

A reintegração remete a reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente 

ocupado, nos termos do art. 28 da lei nº 8.112/90 disposta a seguir: 

 

Lei nº 8.112/90 

Art. 28 - A reintegração é a reinvestidura do servidor 

estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 

resultante de sua transformação, quando invalidada a sua 

demissão por decisão administrativa ou judicial, com 

ressarcimento de todas as vantagens. 

 

D) INCORRETA 

 

A recondução é o retorno ao cargo anteriormente ocupado nas situações estabelecidas 

pelo art. 29 da Lei nº 8.112/90, in verbis: 

Lei nº 8.112/90 

Art. 28 -  Recondução é o retorno do servidor estável ao 

cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 
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I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 

II - reintegração do anterior ocupante. 

 

E) INCORRETA 

 

A readaptação não se enquadra no caso narrado pelo enunciado, conforme se vê na 

disposição legal abaixo: 

Lei nº 8.112/90 

Art. 24 -  Readaptação é a investidura do servidor em cargo 

de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 

mental verificada em inspeção médica. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

74) (PGE-AL – Cebraspe) Considerando que, após o encerramento de concurso público 

realizado por determinado município, a câmara de vereadores tenha nomeado Carlos 

para o cargo público respectivo, assinale a opção correta, acerca do controle externo 

não judicial da administração pública.  

A) O ato do tribunal de contas que negue registro de admissão de pessoal pode ser 

revisto pelo Poder Legislativo respectivo.  

B) Na situação em apreço, configura-se ato complexo de admissão de pessoal, que 

somente se perfectibiliza após a apreciação pelo tribunal de contas competente.  

C) A análise, pelo tribunal de contas estadual, do ato de admissão de Carlos violaria o 

princípio federativo, ainda que inexista tribunal de contas municipal nesse caso.  

D) O Ministério Público junto ao tribunal de contas possui autonomia administrativa e 

financeira, por simetria ao Ministério Público comum. 

E) A apreciação externa, por um tribunal de contas, do ato de admissão de Carlos pode 

ser formalmente dispensável, conforme a população existente no município. 
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Assunto: Controle da administração pública. Atos Administrativos. Competências dos 

tribunais de contas. 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

O Tribunal de Contas do Estado e o Poder Legislativo (aqui representado pela Câmara 

dos Vereadores do ente que realizou o certame) são órgãos distintos, razão pela qual 

não guardam relação de hierarquia entre si. 

 

Partindo desta análise, o STF ao apreciar uma situação similar ao caso hipotético 

apresentado pela questão, fixou a seguinte tese no julgamento do RE 576920/RS: 

 

A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão 

de pessoal, NÃO SE SUBORDINA à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. RE 

576920/RS – STF. 

 

B) CORRETA 

 

Segundo entendimento consolidado da doutrina majoritária, o ato administrativo de 

apreciação de admissão de pessoal por parte do Tribunal de Contas, trata-se de um ato 

administrativo complexo, ou seja, exige a manifestação de vontade de dois ou mais 

órgãos para que venha a ser perfectibilizado.  

 

Vale ressaltar que no bojo do ato complexo narrado, qual seja, a realização do Concurso 

Público pela Câmara dos Vereadores, a manifestação de vontade dos órgãos envolvidos 

é independente, logo, competirá a câmara no exercício de sua função atípica (Função 

Administrativa) realizar o concurso público e nomear os aprovados para o cargo, e ao 

mesmo tempo competirá ao Tribunal de Contas a apreciação desta nomeação. 
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Confira a previsão constitucional que justifica esta afirmativa: 

 

CF/88 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, 

ao qual compete: 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 

admissão de pessoal, a qualquer título, na administração 

direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 

para cargo de provimento em comissão, bem como a das 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 

ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 

fundamento legal do ato concessório; 

 

C) INCORRETA 

 

Não há nenhuma violação ao princípio suscitado na assertiva, uma vez que se trata de 

uma competência atribuída ao Tribunal de Contas pelo próprio texto constitucional, 

conforme se vê na justificativa da alternativa “B”. 

 

D) INCORRETA 

 

A simetria suscitada pela assertiva não encontra respaldo na Constituição Federal e nem 

na jurisprudência das Cortes Superiores.  

 

Neste sentido, vale ressaltar o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 

2378, no qual restou consolidado a seguinte tese: 

 

O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas estaduais NÃO dispõe das 

garantias institucionais pertinentes ao Ministério Público comum dos Estados-
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membros, notadamente daquelas prerrogativas que concernem à autonomia 

administrativa e financeira dessa Instituição, ao processo de escolha, nomeação e 

destituição de seu titular e ao poder de iniciativa dos projetos de lei relativos à sua 

organização. STF. Plenário. ADI 2378/GO. Relator Ministro Maurício Corrêa. Julgado em 

22/03/2001. 

 

E) INCORRETA 

 

A assertiva está incorreta, na medida em que não existe nenhuma previsão legal ou 

entendimento jurisprudencial que a sustente. 

 

A matéria atinente aos “Atos Administrativos” é um dos assuntos mais explorados pelas 

bancas de concursos públicos em geral, razão pela qual o conteúdo encontra -se 

abordado de forma pormenorizada e aprofundada nas Aulas 06 e 07 de Direito 

Administrativo (Atos administrativos – partes 1 e 2) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

75) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto ao controle judicial dos atos administrativos, 

assinale a alternativa correta.  

A) Os atos administrativos discricionários devem ser motivados e ficam vinculados aos 

motivos de fato e de direito expostos, que integram o juízo de validade do ato. 

B) Os atos administrativos discricionários são insuscetíveis de controle por parte do 

Poder Judiciário. 

C) Como a discricionariedade envolve a edição da melhor decisão possível para o caso 

concreto, o Poder Judiciário pode se substituir à Administração e proferir decisão de 

controle positivo, que melhore o ato administrativo. 

D) Controvérsia sobre matéria de direito em atos discricionários impede a concessão de 

mandado de segurança pela ausência de direito líquido e certo comprovável 

independentemente de prova pré-constituída. 

E) Na medida em que a sanção administrativa é um ato vinculado e que este aplica 

preceito legal expresso, ela dispensa fundamentação. 
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Assunto: Controle dos atos administrativos. Classificação dos atos administrativos.  

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

De fato, a regra é que os atos discricionários sejam motivados, sendo que, os motivos 

suscitados pelo gestor público para realiza-lo, o vinculam.  

 

O conteúdo explorado na assertiva remete a Teoria dos Motivos Determinantes, a qual 

aduz que a validade dos atos administrativos fica atrelada aos motivos que justificaram 

a sua prática. A luz desta teoria, caso os motivos que suscitados para praticar 

determinado ato administrativo sejam ilícitos ou falsos, o próprio ato será INVÁLIDO. 

 

OBS: Vale ressaltar que nem todos os atos discricionários devem ser motivados, uma 

vez que a nomeação e exoneração de cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração, nos termos estabelecidos pelo art. 37, II do texto constitucional disposto a 

seguir33: 

 

CF/88 

Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

 
33 Trata-se de exceção estabelecida pelo próprio texto constitucional a regra do Concurso Público que 
envolve as contratações por parte da Administração Pública em uma perspectiva Lato Sensu. 
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B) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em falar que os atos discricionários não se submetem ao 

controle do Poder Judiciário, fato que contraria o posicionamento da doutrina 

majoritária e dos tribunais superiores, uma vez que todos os atos administrativos são 

sujeitos ao controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, sejam eles 

discricionários ou vinculados.  

 

Vale ressaltar que o controle realizado pelo Judiciário sobre os atos discricionários é 

mais restrito, analisando tão somente a sua concordância com as previsões legais 

dispostas no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

C) INCORRETA 

 

Conforme explicado na alternativa anterior, o controle realizado pelo Judiciário sobre os 

atos discricionários é um Controle de Legalidade, não se imiscuindo na acepção de 

“mérito administrativo”, o qual remete a ideia de oportunidade e conveniência para a 

prática do ato. 

 

A definição sobre o que seria a “melhor decisão” a ser tomada no caso concreto fica a 

cargo do Executivo no exercício de sua função administrativa, ao Judiciário cumpre tão 

somente realizar um controle de legalidade sobre o ato praticado, analisando se a 

atuação do gestor público se deu dentro dos limites travados pelo orden amento 

jurídico. 

 

D) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em falar que seria possível a impetração do Mandado de 

Segurança “independentemente de prova pré-constituída”, uma vez que esta alegação 

contraria a própria lógica que envolve o referido remédio constitucional, que parte do 

pressuposto de que há um direito líquido e certo sendo violado, o qual deve ser 
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devidamente demonstrado na petição impetrada, haja vista que não é possível dilação 

probatório ao longo da sua tramitação judicial. 

 

Vale ressaltar que não há nenhum óbice legal que impeça a impetração do Mandado de 

Segurança nos casos em que haja controvérsia sobre matéria de direito afeta a atos 

administrativos discricionários. Trata-se de entendimento sumulado pelo STF no âmbito 

do verbete 625 disposto a seguir: 

Súmula 625 do STF 

Controvérsia sobre matéria de direito não impede a 

concessão de mandado de segurança.34 

 

E) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, as sanções administrativas devem ser 

devidamente, assim como todos os atos administrativos praticados pelo Poder Público. 

Reforçando a necessidade de motivação dos atos administrativos, tem-se a previsão do 

art. 50 da Lei nº 9784/99 (Lei do Processo Administrativo) disposta a seguir: 

 

Lei nº 9784/99 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, 

com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 

quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou 

seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo 

licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

 
34 CUIDADO: Caso a questão falasse em controvérsia sobre matéria de fato haveria óbice a impetração 
do MS, haja vista que foge do teor da súmula supramencionada. 



 

 

Pá
gi

n
a2

0
4

 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a 

questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e 

relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou 

convalidação de ato administrativo. 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, 

podendo consistir em declaração de concordância com 

fundamentos de anteriores pareceres, informações, 

decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato. 

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, 

pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os 

fundamentos das decisões, desde que não prejudique 

direito ou garantia dos interessados. 

§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e 

comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata 

ou de termo escrito. 

 

As nuances doutrinárias e legislativas exigidas pela banca na questão encontram-se 

abordadas de forma pormenorizada e aprofundada nas Aulas 06 e 07 de Direito 

Administrativo (Atos administrativos – partes 1 e 2) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

DIREITO EMPRESARIAL (4Q) 

 

76) (PGE-GO – FCC) Cláudio pescava num rio quando, ao observar as belas paisagens 

do lugar, teve a ideia de constituir uma empresa, sob a forma de sociedade limitada, 

para explorar o turismo na região. De acordo com o Código Civil, essa sociedade  
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A) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, nem este poderá constituí-la com seu 

cônjuge, independentemente do regime de bens do seu casamento.  

B) poderá ser constituída apenas por Cláudio, dado que a pluralidade de sócios não 

constitui exigência para a constituição de sociedade limitada. 

C) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, mas este poderá constituí-la com seu 

cônjuge, salvo se casados no regime da comunhão parcial de bens. 

D) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, mas este poderá constituí -la com seu 

cônjuge, independentemente do regime de bens do seu casamento. 

E) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, mas este poderá constituí -la com seu 

cônjuge, salvo se casados no regime da comunhão universal de bens ou no da separação 

obrigatória. 

 

Assunto: Direito Empresarial. Societário. Sociedade Limitada 

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, é possível que a sociedade limitada seja 

constituída por uma ou mais pessoas, logo, Claudio poderia constituí-la sozinho, caso 

assim optasse, conforme previsão do art. 1.052, §1º do CC/02 disposto abaixo: 

CC/02 

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade 

de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização 

do capital social. 

§ 1º  A sociedade limitada pode ser constituída por 1 

(uma) ou mais pessoas. 
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No que diz respeito a parte final da assertiva que aduz que a Sociedade Limitada não 

pode ser constituída entre cônjuges, independente do regime, constata-se que está 

errada por contrariar a previsão do art. 977 do CC/02, que tão somente faz ressalva 

sobre o tipo de regime de bens existentes entre os cônjuges, in verbis: 

 

CC/02 

Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, 

entre si ou com terceiros, desde que não tenham 

casado no regime da comunhão universal de bens, ou 

no da separação obrigatória. 

 

B) CORRETA 

 

Conforme explicado na justificativa da alternativa “A”, o Código Civil não exige mais a 

pluralidade de sócios para constituição da Sociedade Limitada, podendo ser criada com 

apenas um sócio, trata-se de alteração legislativa realizada no CC/02 em 2019 por meio 

da lei nº 13.874/19. 

 

C) INCORRETA 

 

Conforme previsão legal do art. 1.052 do CC/02 disposta acima, há uma respaldo legal 

para que a Sociedade Limitada seja constituída apenas por Claudio. 

 

D) INCORRETA 

 

Assim como a alternativa anterior, o teor dessa assertiva também está errado, uma vez 

que não há nenhum óbice legal que impeça Claudio de constituir a Sociedade Limitada 

sozinho, mas se ele for constituir a referida sociedade com seu cônjuge, não poderá ter 

para com ele regime de Comunhão Universal ou Separação Obrigatória de bens. 
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E) INCORRETA 

 

Consoante explicações pretéritas, não há nenhum óbice legal a constituição da 

Sociedade Limitada apenas por Claudio. 

 

As Sociedades Limitadas são abordadas com maior riqueza de detalhes na Aula 03 de 

Direito Empresarial (Sociedades) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

77) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. O Estado pode ser acionista minoritário de uma sociedade anônima, mas em nenhuma 

hipótese poderá ser titular de direitos de voto especiais, uma vez que a Lei Federal nº 

6.404/1976 consagra o princípio da absoluta paridade de direitos entre todos os 

acionistas. 

II. A participação do Estado em uma sociedade a transforma necessariamente em uma 

sociedade de economia mista. 

III. O Estado pode ser titular de ação preferencial de classe especial em qualquer 

sociedade anônima que lhe confira o poder de veto a determinadas deliberações 

assembleares devidamente especificadas no estatuto social. 

IV. O Estado pode ser titular de ação preferencial de classe especial em sociedade 

anônima que tenha sido objeto de desestatização que lhe confira o poder de veto a 

determinadas deliberações assembleares devidamente especificadas no estatuto social.  

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas IV está correta. 

D) Apenas III e IV estão corretas.  

E) Todas estão incorretas. 

 

Assunto: Direito Empresarial. Sociedade Anônimas 

Categoria: Legislação e doutrina 

Nível: Difícil 
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COMENTÁRIOS: 

 

I – INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, é possível que o Estado tenha direito a uma 

classe especial de ações, denominada pela doutrina de “Golden Share” (ação de ouro), 

a qual foi criada em decorrência das sociedades anônimas constituídas a partir do 

fenômeno da desestatização (análise macro do que e popularmente chamado de 

privatização). 

 

Esta ação preferencial (Golden Share) propicia ao Estado o direito de Veto nas 

deliberações da assembleia geral sobre determinadas matérias que lhes são afetas.  

 

II – INCORRETA 

 

As Sociedades de Economia Mista são definidas pelo art. 5º, III do Decreto-Lei nº 200/67 

(dispõe sobre a organização da administração federal) da seguinte forma: 

Decreto-Lei nº 200/67 

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada 

de personalidade jurídica de direito privado, criada 

por lei para a exploração de atividade econômica, sob 

a forma de sociedade anônima, cujas ações com 

direito a voto pertençam em sua maioria à União ou 

a entidade da Administração Indireta. 

 

 

Posto isso, constata que a Sociedade de Economia Mista, enquanto uma entidade da 

administração pública indireta exige diversos outros requisitos para ser constituída, não 

sendo suficiente o simples fato de participação do Estado em seu quadro societário. 
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III – INCORRETA 

 

Esta possibilidade de detenção de ação preferencial de classe especial por parte do 

Estado é cabível nas companhias criadas a partir do fenômeno da desestatização e não 

em “qualquer sociedade anônima” como suscitou a assertiva. 

 

IV – CORRETA 

 

Trata-se de previsão legal estabelecida no art. 17, § 7º da Lei nº 6.404/76 (Lei das 

Sociedades por ações) disposta a seguir: 

Lei nº 6.404/76 

Art. 17. As preferências ou vantagens das ações 

preferenciais podem consistir: 

§ 7o Nas companhias objeto de desestatização 

poderá ser criada ação preferencial de classe 

especial, de propriedade exclusiva do ente 

desestatizante, à qual o estatuto social poderá 

conferir os poderes que especificar, inclusive o poder 

de veto às deliberações da assembléia-geral nas 

matérias que especificar.(Incluído pela Lei nº 10.303, 

de 2001) 

 

Vale ressaltar que esta modalidade de ação preferencial atribuída ao Estado é tida pelos 

doutrinadores do Direito Empresarial enquanto um instrumento de Política Pública, que 

acaba por conferir ao Estado um certo poder sobre a empresa recém privatizada. 

 

Como apenas a alternativa “IV” está correta, o gabarito da questão é letra C. Insta 

consignar que as peculiaridades que envolvem as Sociedades Anônimas são exploradas 

na Aula 03 de Direito Empresarial (Sociedades) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C 
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78) (PGE-RS – FUNDATEC) Os temas do capital social e do objeto social são 

reconhecidos como parte essencial da Teoria Geral do Direito Societário. Com base 

nesta assertiva, assinale a alternativa correta. 

A) Não se exige, de regra, um capital social mínimo para a constituição de uma sociedade 

anônima ou limitada.  

B) Na medida em que o direito brasileiro adota a desconsideração da personalidade 

jurídica o tema da tutela da integridade do capital social mostra-se irrelevante, razão 

pela qual dele não se ocupa a legislação federal vigente. 

C) Tanto a sociedade anônima quanto a limitada podem adotar um objeto social 

impreciso e indeterminado, na medida em que a liberdade de iniciativa assegura o 

exercício de qualquer atividade lícita pela organização de uma empresa. 

D) A legislação federal que regula as sociedades anônimas não admite a redução do 

capital social em nenhuma hipótese porque tal redução viria em prejuízo dos terceiros 

que contratam com a sociedade. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

Assunto: Direito Empresarial. Capital Social. Objeto Social 

Categoria: Legislação e doutrina 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 

 

A) CORRETA 

 

De fato, não há exigência de valor mínimo para fins de constituição do capital da 

Sociedades Limitadas ou da Sociedades Anônimas, seja na Lei nº 6.404/76 (Lei das 

Sociedades de Ações) ou no Código Civil. 

 

Vale ressaltar que o capital social das Sociedades Limitadas é dividido em cotas, ao passo  

que o capital social das Sociedades Anônimas é dividido em ações. 
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No que diz respeito ao capital social, a Lei n 6.404/76 somente dispõe sobre a 

necessidade de ser corrigido anualmente, in verbis: 

 

Lei nº 6.404/76 

Art. 5º O estatuto da companhia fixará o valor do 

capital social, expresso em moeda nacional. 

Parágrafo único. A expressão monetária do valor do 

capital social realizado será corrigida anualmente. 

 

B) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, o instituto da Desconsideração da Personalidade 

jurídica (disregard doctrine) é regulado pela legislação federal vigente por meio do art. 

50 do CC/02 disposto abaixo: 

 

CC/02 

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da 

parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 

intervir no processo, desconsiderá-la para que os 

efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares de 

administradores ou de sócios da pessoa jurídica 

beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.  

§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de 

finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o 

propósito de lesar credores e para a prática de atos 

ilícitos de qualquer natureza.  



 

 

Pá
gi

n
a2

1
2

 

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência 

de separação de fato entre os patrimônios, 

caracterizada por: 

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de 

obrigações do sócio ou do administrador ou vice-

versa;  

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas 

contraprestações, exceto os de valor 

proporcionalmente insignificante; e  

III - outros atos de descumprimento da autonomia 

patrimonial.  

§ 3º  O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo 

também se aplica à extensão das obrigações de sócios 

ou de administradores à pessoa jurídica. 

§ 4º  A mera existência de grupo econômico sem a 

presença dos requisitos de que trata o caput deste 

artigo não autoriza a desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica.  

§ 5º  Não constitui desvio de finalidade a mera 

expansão ou a alteração da finalidade original da 

atividade econômica específica da pessoa jurídica. 

 

C) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, o contrato social da Sociedade Limitada deve 

informar necessariamente o seu Objeto Social 

 

Já no âmbito das Sociedades Anônimas, o objeto social deverá ser designado de forma 

precisa no Estatuto, conforme preconiza o art. 2º, § 2º da Lei das Sociedades Anônimas 

discriminado abaixo: 
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Lei nº 6.404/76 

Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer 

empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem 

pública e aos bons costumes. 

§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo 

preciso e completo. 

 

D) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva é possível redução do Capital Social das 

Sociedades Anônimas, mas pelo fato deste valor representar uma espécie de garantia 

aos credores em relação aos débitos que porventura possuam perante a SA, a legislação 

estabelece que em determinados casos, eles devem necessariamente serem ouvidos 

antes da efetivação dessa redução de capital social, a título de exemplo tem-se a 

disposição do art. 173 da Lei nº 6.404/76, in verbis: 

 

Lei nº 6.404/76 

Art. 173. A assembléia-geral poderá deliberar a 

redução do capital social se houver perda, até o 

montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo 

excessivo. 

§ 1º A proposta de redução do capital social, quando 

de iniciativa dos administradores, não poderá ser 

submetida à deliberação da assembléia-geral sem o 

parecer do conselho fiscal, se em funcionamento. 

§ 2º A partir da deliberação de redução ficarão 

suspensos os direitos correspondentes às ações cujos 

certificados tenham sido emitidos, até que sejam 

apresentados à companhia para substituição. 
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E) INCORRETA 

 

Pelo fato da alternativa “A” está correta, esta assertiva perdeu o seu objeto.  

 

Vale ressaltar que o Capital Social e os detalhes que envolvem as Sociedades Anônimas 

e Sociedades Limitadas são dispostas na Aula 03 de Direito Empresarial (Sociedades) 

do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

79) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Todo o poder de controle na sociedade anônima se concentra na figura de seus 

administradores, especialmente nas companhias fechadas. 

II. O direito brasileiro define e regula o poder de controle na sociedade anônima, 

inclusive para efeito de impor limites ao seu exercício, mediante um regime de 

responsabilidade específico. 

III. O tema do poder de controle na sociedade anônima escapa do âmbito de 

abrangência do direito societário, sendo objeto de tratamento exclusivo pelo direito 

econômico.  

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta.  

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

 

Assunto: Direito Empresarial. Sociedade Anônima 

Categoria: Legislação e doutrina 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS: 
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I – INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, o controle das sociedades anônimas perpassam 

por seus acionistas e não pelo seus administradores. 

 

Sendo assim, a doutrina entendi que compete ao Acionista Controlador realizar o 

controle sobre a sociedade, caso este acionistas detenha maioria do capital social da 

sociedade, mas não exerça efetivamente a sua função de controle, ele é denominado de 

mero “Acionistas Majoritário” e não controlador propriamente dito. 

 

Reforçando essa acepção de que o controle é realizado pelos acionistas, tem-se a 

previsão legal do art. 118 da lei das sociedades anônimas: 

Lei nº 6.404/76 

Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e 

venda de suas ações, preferência para adquiri-las, 

exercício do direito a voto, ou do poder de controle 

deverão ser observados pela companhia quando 

arquivados na sua sede. 

§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes desses 

acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois 

de averbados nos livros de registro e nos certificados 

das ações, se emitidos. 

§ 2° Esses acordos não poderão ser invocados para 

eximir o acionista de responsabilidade no exercício do 

direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle 

(artigos 116 e 117). 

 

II – CORRETA 

De fato, o legislador ordinário estabeleceu limites ao exercício do poder de controle das 

sociedades anônimas, dispondo inclusive sobre a responsabilização dos controladores, 

nos termos do art. 117 da Lei das Sociedades Anônimas disposto abaixo: 
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Lei nº 6.404/76 

Art. 117. O acionista controlador responde pelos 

danos causados por atos praticados com abuso de 

poder. 

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto 

social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a 

favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, 

em prejuízo da participação dos acionistas 

minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou 

da economia nacional; 

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou 

a transformação, incorporação, fusão ou cisão da 

companhia, com o fim de obter, para si ou para 

outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais 

acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos 

investidores em valores mobiliários emitidos pela 

companhia; 

c) promover alteração estatutária, emissão de valores 

mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não 

tenham por fim o interesse da companhia e visem a 

causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que 

trabalham na empresa ou aos investidores em valores 

mobiliários emitidos pela companhia; 

d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, 

moral ou tecnicamente; 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a 

praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres 

definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o 

interesse da companhia, sua ratificação pela 

assembléia-geral; 
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f) contratar com a companhia, diretamente ou através 

de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, 

em condições de favorecimento ou não equitativas; 

g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de 

administradores, por favorecimento pessoal, ou 

deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber 

procedente, ou que justifique fundada suspeita de 

irregularidade. 

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 

170, com a realização em bens estranhos ao objeto 

social da companhia.  (Incluída dada pela Lei nº 9.457, 

de 1997) 

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou 

fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente 

com o acionista controlador. 

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de 

administrador ou fiscal tem também os deveres e 

responsabilidades próprios do cargo. 

 

III – INCORRETA 

 

A temática do poder de controle das Sociedades Anônimas é disciplinado no art. 117 da 

lei nº 6.404/76 (Lei das sociedades anônimas). Logo, encontra-se na abrangência do 

direito societário e não do direito econômico como aduziu a assertiva. 

 

O poder de controle no âmbito das sociedades anônimas é abordado com maior 

aprofundamento na Aula 03 de Direito Empresarial (Sociedades) do Curso Extensivo, 

mais especificamente no tópico “Acionista controlador da sociedade anônima”.  

 

GABARITO: LETRA B 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (3Q) 

 

80) (PGE-PB – Cebraspe) A respeito do mandado de segurança na justiça do trabalho e 

das ações rescisórias, assinale a opção correta.  

A) É cabível mandado de segurança quando as partes formularem pedido de 

homologação de acordo judicial e o juiz não o homologar. 

B) Não fere o direito líquido e certo da parte o prosseguimento da execução trabalhista 

no que diz respeito aos valores e tópicos não impugnados no agravo de petição. 

C) Não caberá mandado de segurança quando a tutela provisória for indeferida antes da 

sentença, uma vez que existe recurso próprio para impugnar tal decisão. 

D) No caso de uma ação rescisória contra decisão proferida em processo do trabalho em 

que o sindicato tenha atuado como substituto processual, todos os empregados 

substituídos deverão figurar como o polo passivo da ação rescisória. 

E) A sentença normativa transitada em julgado em tempo posterior à sentença 

rescindenda é considerada como prova nova para efeitos de viabilizar a desconstituição 

do julgado. 

 

Assunto: Mandado de Segurança. Ação Rescisória 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

A assertiva contraria o entendimento sumulado pelo TST no bojo da Súmula 418 

disposta a seguir:
 

 

Súmula 418 do TST 

A homologação de acordo constitui FACULDADE do juiz, 

inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do 

mandado de segurança. 
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Por se tratar de uma faculdade do juiz, não há que se falar em violação de direito líquido 

e certo. 

 

B) CORRETA 

 

A assertiva está em consonância com o entendimento do TST disposto na Súmula 416 

disposta abaixo: 

Súmula 416 do TST 

Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a 

matéria e os valores objeto de discordância, não fere 

direito líquido e certo o prosseguimento da execução 

quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. 

 

C) INCORRETA 

 

Ao contrário do que aduz a assertiva é cabível impetração do Mandado de Segurança 

nos casos de indeferimento da tutela provisória antes da sentença, a impetração do 

aludido remédio constitucional só não seria possível para impugnar concessão da tutela 

provisória, nos termos elencados pela Súmula 414 do TST colacionada abaixo: 

Súmula 414 do TST 

I - A tutela provisória concedida na sentença não comporta 

impugnação pela via do mandado de segurança, por ser 

impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a 

obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário 

mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou 

ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, 

por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 

1.029, § 5º, do CPC de 2015. 

II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou 

indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, 

em face da inexistência de recurso próprio. 
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III – A superveniência da sentença, nos autos originários, faz 

perder o objeto do mandado de segurança que impugnava 

a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. 

 

D) INCORRETA 

 

A conteúdo abordado na assertiva está incorreto a luz da jurisprudência dominante do 

Tribunal Superior do Trabalho, o qual possui entendimento sumulado no sentido de que 

não é necessário a presente dos empregados substituídos por sindicado no polo passivo 

da ação rescisória. 

 

Confira a previsão da Súmula 406 abaixo, mais especificamente o inciso II: 

 

Súmula 406 do TST 

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em 

relação ao pólo passivo da demanda, porque supõe uma 

comunidade de direitos ou de obrigações que não admite 

solução díspar para os litisconsortes, em face da 

indivisibilidade do objeto. Já em relação ao pólo ativo, o 

litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de 

autores se faz por conveniência e não, pela necessidade 

decorrente da natureza do litígio, pois não se pode 

condicionar o exercício do direito individual de um dos 

litigantes no processo originário à anuência dos demais 

para retomar a lide.  

II - O Sindicato, substituto processual e autor da 

reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a 

decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como 

réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de 

citação de todos os empregados substituídos, porquanto 

inexistente litisconsórcio passivo necessário.  
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E) INCORRETA 

 

O Tribunal Superior do Trabalho já foi instado a se manifestar sobre o fato da sentença 

normativa preexistente a à sentença rescindenda no bojo da ação rescisória ser prova 

nova ou não, oportunidade que fixou o entendimento no sentido de que não se trata 

de prova nova, conforme se vê no teor da Súmula 402, I do aludido tribunal. 

 

Confira o entendimento sumulado: 

 

Súmula 406 do TST 

I – Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para 

efeito de ação rescisória, considera-se prova nova a 

cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito 

em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo 

interessado ou de impossível utilização, à época, no 

processo. 

II – Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de 

julgado: 

a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado 

posteriormente à sentença rescindenda;  

b) sentença normativa preexistente à sentença 

rescindenda, mas não exibida no processo principal, em 

virtude de negligência da parte, quando podia e deveria 

louvar-se de documento já existente e não ignorado 

quando emitida a decisão rescindenda. 

 

A Ação Rescisória no âmbito trabalhistas e todos os seus detalhes é abordada de forma 

pormenorizada na Aula 05 de Direito Processual do Trabalho (Recursos no processo do 

trabalho – recursos em espécie) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 
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81) (PGE-PB – Cebraspe) A respeito das provas no processo do trabalho, assinale a 

opção correta.  

A) Para comprovar a hipossuficiência na justiça do trabalho, basta à parte que faz o 

requerimento, seja pessoa física ou jurídica, apresentar a respectiva declaração para que 

o pedido seja deferido.  

B) O reclamante que ingressar com ação judicial alegando irregularidade nos depósitos 

do FGTS deverá juntar aos autos o extrato analítico da conta para comprovar a 

irregularidade. 

C) A constatação da insalubridade por intermédio de laudo pericial é suficiente para que 

o empregado tenha direito ao recebimento do respectivo adicional.  

D) A comprovação, pelo empregado, de que ele utiliza em sua residência equipamentos 

telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa configura o regime de 

sobreaviso.  

E) Em um processo trabalhista, mesmo que comprove nos autos o pedido de dispensa 

do cumprimento do aviso prévio pelo empregado, a empresa deverá pagar o respectivo 

valor, salvo se provar que o empregado obteve novo emprego. 

 

Assunto: Provas em matéria trabalhista 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

A incorreção da questão está em falar que para se comprovar a hipossuficiência no 

âmbito do direito do trabalho, basta uma mera declaração da parte, seja esta pessoa 

física ou jurídica.  

 

De fato, para a pessoa física esta declaração é suficiente, contudo, em relação a pessoa 

jurídica é necessário que seja demonstrado a impossibilidade de arcar com os custos do 
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processo, conforme preconiza a Súmula 463 do TST disposta abaixo: 

 

Súmula 406 do TST 

I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência 

judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu 

advogado, desde que munido de procuração com poderes 

específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);  

II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera 

declaração: é necessária a demonstração cabal de 

impossibilidade de a parte arcar com as despesas do 

processo. 

 

B) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em atribuir ao reclamante o ônus da prova em relação a 

irregularidades nos depósitos de FGTS, na medida em que o TST por meio da Súmula 

461 atribui ao empregador demonstrar a regularidade dos depósitos efetivados, na 

medida em que se ficar demonstrar esta regularidade, o direito do reclamente estará 

extinto. 

 

Confira a previsão da Súmula supramencionada: 

 

Súmula 406 do TST 

É do empregador o ônus da prova em relação à 

regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é 

fato extintivo do direito do autor (CPC/2015, art. 373, II - 

CPC/2015). 

 

A previsão do CPC/15 que a Súmula do TST faz remissão estabelece o seguinte: 

 



 

 

Pá
gi

n
a2

2
4

 

CPC/15 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. 

 

C) INCORRETA 

 

Ao contrário do que aduz a assertiva, para além do laudo pericial, para que o empregado 

receba insalubridade é necessário a classificação da atividade insalubre na relação oficial 

elaborada pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Súmula 448 do TST disposta a 

seguir: 

Súmula 448 do TST 

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de 

laudo pericial para que o empregado tenha direito ao 

respectivo adicional, sendo necessária a classificação da 

atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo 

Ministério do Trabalho. 

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público 

ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de 

lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e 

escritórios, enseja o pagamento de adicional de 

insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no 

Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto 

à coleta e industrialização de lixo urbano. 

 

E) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade da Súmula 276 do TST disposta abaixo: 
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Súmula 276 do TST 

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. 

O pedido de dispensa de cumprimento não exime o 

empregador de pagar o respectivo valor, salvo 

comprovação de haver o prestador dos serviços obtido 

novo emprego. 

 

Por se tratar de direito irrenunciável pelo empregado, o seu pagamento continua sendo 

obrigação do empregador. 

 

Apesar de ter sido abordada pela banca examinadora na matéria Direito Processual do 

Trabalho, a resposta da assertiva é explorada na aula 07 de Direito do Trabalho 

(Segurança e Medicina do Trabalho) do Curso Extensivo, deixando claro a constante 

inter-relação entre o conteúdo material e processual afeto ao Direito do Trabalho. 

 

GABARITO: LETRA E 

 

82) (PGE-AL – Cebraspe) A respeito da representação processual no processo do 

trabalho, assinale a opção correta.   

A) Procuradores de estado estão dispensados de juntar aos autos procuração, mas 

devem comprovar o ato de nomeação.   

B) Aos procuradores de estado cabe não somente indicar o número de inscrição na 

Ordem dos Advogados do Brasil, mas também declarar-se exercente do cargo de 

procurador. 

C) No caso de procurador que esteja atuando em processo trabalhista de fundações 

públicas, é necessário haver juntada de procuração específica.   

D) Havendo pluralidade de advogados atuando em nome de uma parte, o pedido 

expresso de que as publicações sejam realizadas em nome de um advogado específico 

deve ser observado, e, caso a publicação seja realizada em nome de outro advogado, 

ela será considerada nula, independentemente de ter ocorrido ou não prejuízo 

processual para a parte.  



 

 

Pá
gi

n
a2

2
6

 

E) O jus postulandi concede à parte no processo do trabalho litigar em qualquer instância 

da justiça do trabalho, exceto em casos de recurso extraordinário para o Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Assunto: Representação. Sujeitos da relação processual. Atuação da advocacia pública 

em matéria trabalhista 

Categoria: Legislação e Jurisprudência 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, não é necessário que os Procuradores do Estado 

comprovante a sua nomeação para exercício do cargo, consoante preconiza a Súmula 

436 do TST em seu tópico “I”, disposta a seguir: 

Súmula 436 do TST 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR DA UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, SUAS 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. JUNTADA DE 

INSTRUMENTO DE MANDATO (conversão da Orientação 

Jurisprudencial nº 52 da SBDI-I e inserção do item II à 

redação) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 

27.09.2012 

I – A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas 

autarquias e fundações públicas, quando representadas em 

juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão 

dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de 

comprovação do ato de nomeação. 

II – Para os efeitos do item anterior, é essencial que o 

signatário ao menos declare-se exercente do cargo de 
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procurador, não bastando a indicação do número de 

inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

B) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do tópico “II” da Súmula 436 do TST supramencionada, a qual 

aduz a necessidade do Procurador, para além de indicar o seu número de classe junto a 

OAB, também declare-se exercente do cargo de Procurador. 

 

C) INCORRETA 

 

Consoante previsão da Súmula 436 do TST mencionada supra, não há necessidade que 

o procurador junte procuração específica para que possa atuar em juízo. 

 

D) INCORRETA 

 

De fato, caso haja pluralidade de advogadas e pedido específico para que as intimações 

e publicações sejam destinadas a um determinado advogado, a sua inobservância pode 

vir a ocasionar a nulidade do ato. Entretanto, a Súmula 427 do TST faz uma ressalva 

sobre esta possibilidade de anulação, qual seja, os casos em que inexista prejuízo para 

as partes (decorrente da máxima “Pas de nullité sans grief – não há nulidade sem 

prejuízo), tornando, portanto, a assertiva incorreta. 

 

Confira o teor da súmula supramencionada: 

Súmula 427 do TST 

Havendo pedido expresso de que as intimações e 

publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de 

determinado advogado, a comunicação em nome de outro 

profissional constituído nos autos é nula, salvo se 

constatada a inexistência de prejuízo. Res. 174/2011 – 

DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 (editada em 
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decorrência do julgamento do processo TST-IUJERR 5400-

31.2004.5.09.0017) 

 

E) INCORRETA 

 

Apesar do Jus Postulandi no Direito do Trabalho ser mais amplo, ele não abarca a esfera 

recursal junto aos tribunais superiores e o ajuizamento de determinadas ações 

específicas, conforme preconiza a Súmula 425 do TST. 

Súmula 427 do TST 

O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, 

limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 

Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação 

cautelar, o mandado de segurança e os recursos de 

competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

Os detalhes sobre o jus postulandi das partes no âmbito da Justiça do Trabalho é 

abordado de forma pormenorizada na Aula 02 e Direito Processual do Trabalho 

(Competência da Justiça do Trabalho) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

DIREITO DO TRABALHO (3Q) 

 

83) (PGE-AL – Cebraspe) Acerca de remuneração e salário, assinale a opção correta. 

A) Veículo fornecido pela empresa para uso do empregado, quando considerado 

indispensável para a realização do trabalho, não possui natureza salarial, ainda que seja 

utilizado também em atividades particulares do empregado. 

B) Habitação fornecida pela empresa ao empregado é considerada salário in natura em 

qualquer hipótese, uma vez que é considerada um benefício.  

C) Cigarro fornecido por empresas fabricantes de cigarro aos empregados fumantes é 

considerado salário in natura. 
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D) Gorjetas cobradas na nota de serviço integram a remuneração do empregado, sendo 

consideradas como base de cálculo de horas extras e repouso semanal remunerado.   

E) Gorjetas não cobradas na nota de serviço, mas fornecidas de forma espontânea pelos 

clientes, não integram a remuneração do empregado. 

 

Assunto: Remuneração e salário. 

Categoria: Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) CORRETA 

 

A não inclusão do veículo fornecido pelo empregador no conceito de salário foi 

estabelecida pelo TST no bojo da Súmula 367 disposta abaixo: 

Súmula 367 do TST 

UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. 

VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO  

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo 

empregador ao empregado, quando indispensáveis para a 

realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda 

que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado 

também em atividades particulares; (Letra A e B) 

II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de 

sua nocividade à saúde. (Letra C) 

 

Vale ressaltar que mesmo nos casos que o veículo venha a ser utilizado pelo empregado 

para fins particulares ainda não integrará o conceito de salário. 
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B) INCORRETA 

 

Assim como o veículo fornecido, a habitação fornecida pelo empregador não é 

considerada Salário In Natura. Trata-se de entendimento sedimentado pelo TST no 

âmbito da Súmula 367, em seu tópico “I” disposto acima. 

 

C) INCORRETA 

 

Trata-se de entendimento consolidado pelo TST no bojo da Súmula 367, mais 

especificamente em seu tópico “II” disposto a seguir: 

 

Súmula 367 do TST 

UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. 

VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO  

II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de 

sua nocividade à saúde. (Letra C) 

D / E INCORRETAS 

 

Ao contrário do que dispõe as assertivas, a gorjeta, seja cobrada pelo empregador na 

nota fiscal ou oferecida de forma espontânea pelos clientes integram a remuneração 

do empregado, contudo, não servem de base de cálculo para diversas parcelas 

trabalhistas, nos termos estabelecidos pela Súmula 354 do TST disposta abaixo: 

 

Súmula 354 do TST 

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço 

ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a 

remuneração do empregado, não servindo de base de 

cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional 

noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. 

 

A temática do salário e da remuneração são um dos assuntos mais abordados pelas 
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provas de concurso no âmbito do direito do trabalho, sendo que, estes institutos são 

explorados de forma pormenorizada na Aula 06 de Direito do Trabalho (Período de 

descanso e remuneração) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

84) (PGE-GO – FCC) Em relação aos princípios que norteiam o Direito do Trabalho, 

considerando-se a doutrina, a legislação e as Súmulas de Jurisprudência do Tribunal 

Superior do Trabalho: 

A) de acordo com o princípio da intangibilidade contratual objetiva, o conteúdo do 

contrato de emprego pode ser modificado, caso ocorra efetiva mudança no plano do 

sujeito empresarial. 

B) o princípio da irrenunciabilidade informa que o Direito do Trabalho impede a 

supressão de direitos trabalhistas em face do exercício, pelo devedor trabalhista, de 

prerrogativa legal.  

C) não há nenhum dispositivo expresso que atribui aos princípios uma função integrativa 

ou que indique a primazia do interesse público na Consolidação das Leis do Trabalho, 

porque a mesma regula o contrato individual nas relações de trabalho. 

D) em razão do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o Juiz do Trabalho 

privilegia a situação de fato, devidamente comprovada, em detrimento dos documentos 

ou do rótulo conferido à relação de direito material. 

E) o princípio da continuidade do contrato de trabalho constitui presunção favorável ao 

empregador, razão pela qual tanto o ônus da prova quanto seu término é do 

empregado, nas hipóteses em que são negados a prestação dos serviços e o 

despedimento.   

 

Assunto: Princípios do Direito do Trabalho 

Categoria: Doutrina e Jurisprudência 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  
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A) INCORRETA 

 

Diferente do que dispõe a assertiva o Princípio da Intangibilidade Contratual Objetiva 

estabelece que a alteração do sujeito empresarial, não implica em alteração das 

condições previamente definidas no Contrato de Trabalho. 

 

Para reforçar a ideia estabelecida por este princípio, tem-se as disposições positivadas 

nos artigos 10 e 445 da CLT mencionados a seguir: 

CLT 

Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 

empregados. 

Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura 

jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho 

dos respectivos empregados. 

 

B) INCORRETA 

 

Do Princípio da Irrenunciabilidade abordado pela questão, decorre a indisponibilidade 

dos Direitos Trabalhistas, fato que implica na impossibilidade de renúncia dos direitos 

por parte do empregado. Contudo, esta é a regra que rege a lógica do direito trabalhista, 

mas não possui aplicação absoluta, uma vez que é possível que o empregado renuncie 

certos direitos trabalhistas, quando haja previsão legal autorizativa nesse sentido.  

 

C) INCORRETA 

 

Ao contrário do que dispõe a assertiva, há uma previsão expressa no art. 8º da CLT no 

sentido de que os princípios são fonte integrativas do direito do trabalho. 

Confira a previsão legal: 
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CLT 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do 

Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, 

decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por 

analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais 

de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, 

de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, 

mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 

particular prevaleça sobre o interesse público. 

 

D) CORRETA 

 

A assertiva está correta, por abordar o conteúdo exato do Princípio da primazia da 

realidade, o qual aduz que a realidade fática deve prevalecer, de forma a atribuir uma 

garantia ao empregado de que documentos que porventura tenham sido elaborados 

para “tornar legal” situações contrarias a legislação poderão ser afastado em 

decorrência da realidade fática visualizada no caso concreto. 

 

E) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva se dá pelo fato de atribuir ao empregado o ônus da prova sobre 

o término do contrato do trabalho, ao passo que a Súmula 212 do TST atribui este ônus 

ao empregador, conforme se vê na previsão abaixo: 

Súmula 212 do TST 

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, 

quando negados a prestação de serviço e o despedimento, 

é do empregador, pois o princípio da continuidade da 

relação de emprego constitui presunção favorável ao 

empregado. 

 

Os princípios abordados pela questão e todos os outros que embasam toda a lógica do 
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direito do trabalho são explorados de forma mais aprofundada na Aula 01 de Direito do 

Trabalho (Fontes, Eficácia da norma e Princípios) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

85) (PGE-RS – FUNDATEC) Considerando as normas de Direito do Trabalho vigentes, 

analise as seguintes assertivas: 

I. As férias serão concedidas por ato do empregador e, conforme sua conveniência, 

poderão ser usufruídas em até três períodos, nenhum deles inferior a dez dias corridos. 

II. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo previsto em 

lei, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento 

de indenização equivalente ao dobro do valor da remuneração correspondente ao 

tempo de intervalo. 

III. Desde que por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, é 

facultado estabelecer uma jornada de trabalho de doze horas consecutivas por trinta e 

seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para 

repouso e alimentação. 

IV. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, 

tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas IV. 

E) Apenas I, II e III. 

 

Assunto: Direitos dos empregados. Férias. Remuneração por intrajornada 

Categoria: Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

I – INCORRETA 
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A parte inicial da assertiva está correta, na medida em que, de fato, as férias são 

concedidas por ato do empregador. Contudo, o erro da assertiva está em falar que no 

fracionamento em três períodos das férias, um deles deve obedecer um período mínimo 

de 10 dias, ao passo que a legislação fala em 14 dias, consoante previsão legal disposta 

a seguir: 

CLT 

Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do 

empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses 

subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido 

o direito.   

§ 1o Desde que haja concordância do empregado, as férias 

poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que 

um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos 

e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias 

corridos, cada um. 

 

II - INCORRETA 

 

De fato, o período de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória, 

entretanto, diferente do que aduz a assertiva, a CLT estabelece que este período deve 

ser remunerado pelo empregador com um adicional de 50% sobre o valor da hora 

normal de trabalho, e não de forma duplicada. 

 

Confira a previsão legal que torna a assertiva incorreta. 

CLT 

Art. 71, § 4   A não concessão ou a concessão parcial do 

intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, 

a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de 

natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da 

remuneração da hora normal de trabalho.   
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III – INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em limitar as possibilidades de pactuação da jornada de trabalho 

por períodos de 12 horas por 36 (12x36), uma vez que para além dos Acordos Coletivos 

de Trabalho (ACT) e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) é possível a sua celebração 

via Acordo Individual de Trabalho, nos termos do art. 59-A incluído na CLT por meio da 

Reforma Trabalhista, in verbis: 

 

CLT 

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta 

Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo 

individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo 

de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, 

observados ou indenizados os intervalos para repouso e 

alimentação. 

 

IV - CORRETA 

 

Trata-se de autorização legal estabelecida pelo parágrafo 6º do art. 59 da CLT, conforme 

se vê abaixo: 

CLT 

Art. 59, § 6º É lícito o regime de compensação de jornada 

estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para 

a compensação no mesmo mês. 

 

Diante da análise realizada acima, tem-se que o gabarito da questão é a Letra D, na 

medida em que somente a alternativa IV está correta.  
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Por fim, insta consignar que o conteúdo exigido pela banca é abordado na Aula 05 de 

Direito de Trabalho (FGTS, Duração do Trabalho e Período de descanso) do Curso 

Extensivo, mais especificamente no tópico sobre “Jornada de Trabalho”. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO (15Q) 

 

86) (PGE-PB – Cebraspe) Um dos sustentáculos da Federação brasileira consiste na 

distribuição das receitas tributárias entre os entes federados. Acerca dessa matéria, 

assinale a opção correta. 

A) Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na 

fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos próprios municípios, por suas 

autarquias, pelas fundações que instituírem e mantiverem e pelas empresas públicas 

municipais. 

B) Pertence aos municípios uma parcela ou a totalidade do produto da arrecadação do 

imposto sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, 

dependendo de opção da União o direito à totalidade. 

C) Pertence aos municípios uma parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

D) Pertence aos municípios uma parcela do produto da arrecadação do ICMS, sendo essa 

parcela definida em conformidade com a sede das empresas contribuintes. 

E) Pertence aos estados uma parcela produto da arrecadação dos impostos e 

contribuições que a União instituir no exercício da competência residual.  

 

Assunto: Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 

Categoria: Legislação  

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  
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A questão versou sobre a repartição de receitas entre os entes federados, tema habitual 

em provas de procuradorias. 

 

A) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em sua parte final, na qual estabelece que o produto da 

arrecadação do Imposto de Renda das empresas públicas municipais pertence aos 

municípios que as tenham instituído, ao passo que art. 158, I da CF/88 não inclui as 

empresas estatais na gama de pertencimento dos municípios, conforme se vê abaixo: 

 

CF/88 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem; 

 

B) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em falar que o produto da arrecadação do Imposto Territorial 

Rural – ITR poderá pertencer totalmente aos municípios, caso a União opte por esta 

situação, quando na verdade da opção pelo recebimento integral dos valores 

provenientes de ITR é realizada pelo município, nos termos do art. 158, II com remissão 

ao art. 153, § 4º, I, nos termos colacionados abaixo: 

CF/88 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do 

imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 

relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a 
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totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 

153, § 4º, III;     

 

CF/88 

Art. 153. § 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: 

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que 

assim optarem, na forma da lei, desde que não 

implique redução do imposto ou qualquer outra forma 

de renúncia fiscal. 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que a regra é a atribuição de 50 % dos valores 

provenientes do ITR aos municípios, mas caso eles optarem por fiscalizar e cobrar o 

aludido tributo, terá direito ao recebimento de 100% do valor arrecadado. 

 

C) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do art. 158, III do texto constitucional exposto abaixo: 

CF/88 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação 

do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seus territórios; 

 

D) INCORRETA 

 

A parcela de ICMS destinada aos municípios não é mencionada a partir da sede das 

empresas, mas sim a partir dos critérios estabelecidos no art. 158, IV e o seu parágrafo 

único estabelecido no texto constitucional, conforme exposto abaixo: 
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CF/88 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

IV - vinte e cinco por cento do produto da 

arrecadação do imposto do Estado sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias (ICMS) e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes 

aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão 

creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na 

proporção do valor adicionado nas operações relativas 

à circulação de mercadorias e nas prestações de 

serviços, realizadas em seus territórios; 

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com 

o que dispuser lei estadual, observada, 

obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 

(dez) pontos percentuais com base em indicadores de 

melhoria nos resultados de aprendizagem e de 

aumento da equidade, considerado o nível 

socioeconômico dos educandos. 

 

E) INCORRETA 

Não pertence apenas aos Estados, mas também ao distrito federal, nos termos 

elencados pelo art. 157, I do texto constitucional: 

CF/88 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

II - vinte por cento do produto da arrecadação do 

imposto que a União instituir no exercício da 

competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 
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O gabarito da questão foi abordado na Aula 12 de Direito Tributário do Curso Extensivo, 

no tópico sobre o IPVA. Destaca-se, ainda que na explicação do material acerca do 

elemento espacial que envolve a cobrança do IPVA foi apresentado aos alunos uma 

questão exatamente igual ao gabarito da presente assertiva, conforme se vê abaixo: 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Jurídico de Jaguariúna/SP, realizado em 2018, pela 

Banca Orhion Consultoria, foi considerada CORRETA afirmativa no sentido de que 

Pertence aos Municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 

do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus 

territórios.35 

 

GABARITO: LETRA C 

 

87) (PGE-PB – Cebraspe) De acordo com a CF, as alíquotas máximas do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) são fixadas 

A) por lei complementar. 

B) por lei estadual. 

C) pelo Senado Federal. 

D) pelo Congresso Nacional. 

E) pela assembleia legislativa de cada estado. 

 

Assunto: ITCMD. Fixação de alíquotas. 

Categoria: Legislação  

Nível: Fácil 

 

COMENTÁRIOS:  

 
35 ATENÇÃO: por isso a importância de resolver os exercícios colocados ao longo do material, na medida 
em que é uma forma do aluno fixar a matéria e entender como as mais diversas bancas cobram os 
conteúdos explicados. 
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A questão versava sobre as peculiaridades em envolve o Imposto de Transmissão Causa 

Mortes e Doação. Trata-se de um tributo de competências dos Estados e do Distrito 

Federal (no exercício de sua competência de natureza estadual), que tem como fato 

gerador a transmissão de bens imóveis em decorrência da morte do proprietário e a 

doação de bens ou direitos realizada em vida. 

 

A alternativa correta é a “letra C”, na medida em que o texto constitucional atribui ao 

Senado Federal a competência para fixar a alíquota máxima do ITCMD, nos termos 

estabelecidos pelo art. 158, § 1º, IV exposto abaixo: 

CF/88 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos (ITCMD); 

§ 1º O imposto previsto no inciso I: 

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado 

Federal; 

 

Essa competência foi atribuída ao Senado pelo constituinte originário pelo fato desta 

casa legislativa ser reputada enquanto “representante dos Estados”. 

 

As assertivas “B”, “D” e “E” podem ser eliminadas por atribuírem a órgão distinto a 

competência solicitada no enunciado. 

 

No que diz respeito a assertiva “A”, tem-se que o erro está em mencionar que caberia a 

Lei Complementar a fixação da alíquota máxima pelo Senado, ao passo que esta 

competência é efetivada por meio de Resolução, tendo sido fixada em 8% pelo Senado 

Federal a partir da Resolução nº 9/1992. 

 

No que diz respeito à alíquota máxima, ressalto, ainda, que o STF decidiu que não 

poderá a legislação estadual vincular a alíquota do ITCMD à alíquota máxima fixada 
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pelo Senado Federal, ou seja, não pode a lei estadual definir que sempre que houver 

aumento da alíquota máxima pelo Senado, automaticamente a alíquota estadual 

acompanhará essa elevação. (RE 218086 AgR, Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES, 

Primeira Turma, julgado em 08/02/2000, DJ 17-03-2000 PP-00021 EMENT VOL-01983- 

04 PP-00804 

 

Assim como a questão anterior, esta questão também foi abordada na Aula 12 de 

Direito Tributário do Curso Extensivo e na Aula 12 do PDFLASH , na explicação sobre o 

aspecto quantitativo do ITCMD. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

88) (PGE-PB – Cebraspe) No âmbito de uma execução fiscal por dívida tributária, 

restando constatada a existência de erro material e não havendo modificação do 

sujeito passivo, entende o STJ que a certidão de dívida ativa pode ser substituída até  

A) o prazo para a apresentação dos embargos, facultado ao executado emendar a sua 

defesa no prazo da contestação.  

B) o prazo para a apresentação dos embargos, assegurada ao executado a devolução do 

prazo para contestar a ação.  

C) a data da citação, não sendo alterado o prazo para a apresentação dos embargos. 

D) a prolação da sentença de embargos, assegurada ao executado a devolução do prazo 

para embargos. 

E) a prolação da sentença de embargos, assegurada ao exequente a devolução do prazo 

para contestar. 

 

Assunto: Execução Fiscal. Retificação de Certidão de Dívida Ativa. 

Categoria: Jurisprudência e Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

A questão versava sobre um entendimento sumulado do STJ (Súmula 392) em relação a 

retificação de Certidão de Dívida Ativa durante o trâmite da Execução Fiscal. 
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A) INCORRETA 

 

No âmbito das Execuções Fiscais a defesa é realizada por meio da oposição de embargos 

e não mediante contestação, fato que por si só já torna a alternativa errada. 

 

B) INCORRETA 

 

Assim como a primeira assertiva, a questão já pode ser eliminada por falar em devolução 

do prazo para “contestar”, ao passo que deveria ser prazo para embargar. 

 

C) INCORRETA 

 

Esta assertiva contraria previsão expressa do art. 8º, § 2º da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

nº 6.830/80), que estabelece que o prazo dos embargos será devolvido após a 

retificação da CDA. 

Lei nº 6.830/80 

Art. 2, § 8º - Até a decisão de primeira instância, a 

Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou 

substituída, assegurada ao executado a devolução do 

prazo para embargos. 

 

D) CORRETA 

 

Trata-se de entendimento sedimentado pelo STJ por meio da Súmula 392 discriminada 

abaixo: 

Súmula 392 - STJ 

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE 

EMBARGOS, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução. 
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A resposta da questão é complementada a partir de uma interpretação da Súmula 392 

do STJ em consonância com a previsão estabelecida no art. 2, § 8º da Lei de Execuções 

Fiscais mencionado na justificativa da alternativa C. 

 

E) INCORRETA 

Assim como explicado nas alternativas “A” e “B”, não há que se falar em contestação 

como defesa no âmbito das execuções fiscais, mas sim embargos. 

 

Os detalhes sobre a alteração da Certidão da Dívida Ativa explorado pela presente 

questão foram abordados na Aula 18 de Direito Tributário (Execução Fiscal – parte 1) 

do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA D 

 

89) (PGE-PB – Cebraspe) Embora a Constituição Federal confira imunidade tributária 

aos partidos políticos, admitem-se a instituição e a cobrança 

A) do IOF sobre aplicações financeiras dos partidos. 

B) do imposto sobre a renda dos partidos. 

C) do IPVA incidente sobre os veículos dos partidos. 

D) do ICMS sobre eventuais vendas de mercadorias pelos partidos. 

E) do IPTU sobre a propriedade dos imóveis dos partidos. 

 

Assunto: Imunidade tributária.  

Categoria: Jurisprudência e Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

Segundo entendimento fixado pelo STF no âmbito do julgamento do RE nº 611510/SP 

noticiado por meio do informativo 1012 da Corte Constitucional, a imunidade atribuída 
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aos Partidos Políticos alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras. 

Sendo assim, não seria possível a instituição da sua cobrança em relação aos Partidos.  

 

B) INCORRETA  / C) INCORRETA  / E) INCORRETA 

 

A vedação a instituição do Imposto de Renda, IPVA e IPTU dos Partidos Políticos 

decorrem de previsão expressa estabelecida pelo art. 150, VI, alínea “a” do texto 

constitucional disposto abaixo: 

CF/88 

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 (aqui fica incluído o IPTU – imóveis - e 

o IPVA – veículos -), renda (aqui fica incluído o IR dos 

Partidos) ou serviços, uns dos outros; 

 

D) CORRETA 

 

A possibilidade de cobrança do ICMS dos Partidos Políticos decorre do fato do aludido 

imposto ter como fato gerador as operações relativas à circulação de mercadorias, não 

se enquadrando, portanto, na acepção de impostos sobre “patrimônio, renda e 

serviços” estabelecida pela imunidade atribuída aos Partidos Políticos. 

 

Os detalhes exigidos pelo examinador nesta questão poderiam ter sido encontrados na 

Aula 05 de Direito Tributário do Curso Extensivo, mais precisamente no tópico sobre 

imunidades dos partidos políticos, no qual é abordado a extensão dessa imunidade e a 

jurisprudência dos tribunais superiores acerca do tema. 

 

GABARITO: LETRA D 
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90) (PGE-PB – Cebraspe) A respeito dos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ 

para a concessão de benefícios fiscais relativos ao imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS), assinale a opção correta, com base na legislação 

aplicável.   

A) A consulta ao CONFAZ é uma mera faculdade do ente federativo competente para a 

instituição do tributo.  

B) O procedimento de celebração de convênio no âmbito do CONFAZ é aplicável à 

concessão de créditos presumidos. 

C) A concessão de benefícios fiscais no âmbito do CONFAZ deve ser aprovada, em regra, 

por maioria absoluta. 

D) Os benefícios fiscais aprovados pelo CONFAZ devem ser uniformes em todas as 

unidades da Federação. 

E) O governo federal não tem assento nas reuniões do CONFAZ destinadas à celebração 

de convênios. 

 

Assunto: Benefícios Fiscais. Atuação do CONFAZ (Conselho Nacional de Política 

Fazendária)  

Categoria: Legislação  

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A questão cobrou aspectos teóricos e legais que envolvem a atuação do CONFAZ na 

deliberação de benefícios fiscais no âmbito dos Estados da federação. 

 

A) INCORRETA 

 

A consulta ao CONFAZ não se trata de uma faculdade dos entes federados, mas sim uma 

obrigação, conforme se extrai de uma interpretação conjunta entre o art. 150, § 6º e o 

art. 155, § 2º, XII, alínea “g” do texto constitucional demonstrado abaixo: 
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CF/88 

Art. 150, § 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. 

 

Art. 155,§ 2º, XII - cabe à lei complementar36: g) 

regular a forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal37, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

 

B) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do art. 1º, parágrafo único, inciso III da Lei Complementar nº 

24/75 disposta abaixo: 

Lei Complementar nº 24/75 

Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias serão concedidas 

ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, 

segundo esta Lei.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se 

aplica [...]  

III - à concessão de créditos presumidos 

 

 
36 Esta regulamentação é realizada no ordenamento brasileiro por meio da Lei Complementar nº 24/1975. 
37 Esta deliberação é realizada por meio do CONFAZ. 
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C) INCORRETA 

 

A concessão de benefícios fiscais no âmbito do CONFAZ deve ser aprovada mediante 

decisão por unanimidade e não por maioria absoluta conforme mencionou a assertiva.  

Esta previsão encontra-se disposta no art. 2º, §2º da LC 24/75, consoante se vê abaixo: 

 

Lei Complementar nº 24/75 

Art. 2º § 2º (LC 24/75) A concessão de benefícios 

dependerá sempre de decisão unânime dos Estados 

representados; a sua revogação total ou parcial 

dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo 

menos, dos representantes presentes. 

 

D) INCORRETA 

 

Não há a necessidade de uniformidade na concessão de benefícios fiscais no âmbito do 

CONFAZ, na medida em que as medidas de caráter fiscal debatida no aludido órgão 

deliberativo podem desencadear impactos distintos nos entes da federação, razão pela 

qual é possível que as peculiaridades sejam dos entes federados sejam observadas, nos 

termos do art. 3º da LC 24/75: 

 Lei Complementar nº 24/75 

Art. 3º - Os convênios podem dispor que a aplicação 

de qualquer de suas cláusulas seja limitada a uma ou 

a algumas Unidades da Federação. 

 

E) INCORRETA 

 

Diante da importância dos convênios realizados pelo CONFAZ para a economia nacional, 

a legislação que o regulamenta estabelece que as reuniões realizadas pelo conselho 

serão presididas pelo representante do Governo Federal, nos termos estabelecidos pelo 

caput do art. 2º da Lei Complementar nº 24/75: 
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Lei Complementar nº 24/75 

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão 

celebrados em reuniões para as quais tenham sido 

convocados representantes de todos os Estados e do 

Distrito Federal, sob a presidência de representantes 

do Governo federal. 

 

No que diz respeito ao ICMS, há em nosso canal uma série de vídeos gratuitos 

explorando o ICMS de forma aprofundada, os quais podem ser acessados a partir da 

leitura dos QR Codes abaixo (basta apontar a câmara do celular): 

 

                 Vídeo 01 Vídeo 02 Vídeo 03 

GABARITO: LETRA C 

 

91) (PGE-AL – Cebraspe) Considerando-se as espécies tributárias e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que taxas podem ser cobradas em 

decorrência de: 

A) serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição do contribuinte, 

como as atividades de limpeza de logradouros públicos, por exemplo.  

B) serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição dos 

contribuintes, como as atividades de coleta de lixo domiciliar, por exemplo. 

C) serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição dos 

contribuintes, como a iluminação pública, por exemplo. 

D) serviços específicos, desde que efetivamente utilizados pelos contribuintes, como 

ocorre com a taxa judiciária, por exemplo.  
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E) serviços específicos prestados ou colocados à disposição dos contribuintes, como 

prevenção e combate a incêndios, por exemplo. 

Assunto: Espécies tributárias. Taxas 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

CF/88 

Art. 145, CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição 

 

As taxas de serviço de fato só podem ser cobradas sobre serviços públicos específicos e 

divisíveis, nos termos apresentados pela assertiva. Contudo, o erro está em falar que é 

possível a cobrança da taxa sobre as atividades de limpeza de logradouros públicos, 

afirmação que vai de encontro ao posicionamento do STF, que entende que não é 

possível a cobrança de taxa de limpeza de logradouros públicos, pelo fato de não ser 

possível identificar os beneficiários deste serviço.  

 

B) CORRETA 

 

Ao contrário do que ocorre com a Taxa de Limpeza Pública ou de Limpeza de 

logradouros, o STF entende que é constitucional a cobrança de taxa pelo serviço de 

Coleta de Lixo Domiciliar (popularmente chamada de Taxa de Lixo), por entender ser 

possível quantificar a quantidade de lixo produzida por uma dada unidade autônoma 

através de parâmetros previamente fixados, bem como os destinatários deste serviço, 
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estando presente, portanto, as características da Especificidade e Divisibilidade 

necessária ínsitas a cobrança das taxas pela prestação de serviços públicos. 

 

A constitucionalidade desta cobrança foi sedimentada pelo STF por meio da Súmula 

Vinculante nº 19 disposta abaixo: 

Súmula Vinculante nº 19 

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços 

públicos de coleta, remoção e tratamento ou 

destinação de lixo ou resíduos provenientes de 

imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição 

Federal. 

 

C) INCORRETA 

A assertiva está incorreta, por contrariar a Súmula Vinculante nº 41 do STF, a qual aduz 

o seguinte: 

Súmula Vinculante nº 41 

O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa. 

 

Apesar da impossibilidade da cobrança de taxa, este tipo de serviço pode ser 

remunerado mediante a Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública 

(COSIP), disciplinada no art. 149-A do texto constitucional. Esta cobrança já foi 

referendada pelo STF.  

 

 Confira o seu teor da previsão constitucional: 

CF/88 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão 

instituir contribuição, na forma das respectivas leis, 

para o custeio do serviço de iluminação pública, 

observado o disposto no art. 150, I e III.  
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Parágrafo único. É facultada a cobrança da 

contribuição a que se refere o caput, na fatura de 

consumo de energia elétrica.  

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador da Câmara de Curitiba/PR, realizado em 2020, pela 

Banca UFPR, foi considerado INCORRETA afirmativa no sentido de que A criação de 

contribuição de iluminação pública pelos Municípios depende da edição de lei 

complementar.38 

 

D) INCORRETA 

 

O erro da assertiva encontra-se no fato de limitar a possibilidade da cobrança de taxas 

aos serviços efetivamente prestados ao contribuinte, ao passo que o art. 79, II do 

Código Tributário Nacional fala em utilização “efetiva ou POTENCIAL” dos serviços, 

conforme se vê abaixo: 

CTN/66 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito 

de suas respectivas atribuições, têm como fato 

gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 

utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 

específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 

posto à sua disposição. 

 

Complementando a resposta ao questionamento da assertiva, tem-se que na concepção 

do STF é possível a cobrança de Taxa Judiciária, contudo ela não pode ser calculada sem 

limite sobre o valor da causa, sob pena de violar a garantia do acesso à justiça.  

Esse entendimento fixado pelo STF foi consolidado na Súmula 667 discriminado abaixo: 

 
38 A instituição da aludida contribuinte pode ser realizada mediante Lei Ordinária. 
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Súmula nº 667 - STF 

Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição  

a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da 

causa. 

 

E) INCORRETA 

 

A cobrança de taxa de incêndio foi reputada INCONSTITUCIONAL pelo STF por meio do 

julgamento da ADI nº 4.411/2020.39 

 

A questão versou sobre as espécies tributárias, mais precisamente as Taxas e toda a 

gama de jurisprudência que envolve as peculiaridades de sua cobrança por parte dos 

entes federados. O aluno pode encontrar maiores detalhes e aprofundamento nos 

temas cobrados na Aula 01 de Direito Tributário (Tributos em geral e espécies 

tributárias) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 

 

92) (PGE-AL – Cebraspe) Segundo o Código Tributário Nacional, ainda que os créditos 

não sejam correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados 

com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, haverá 

responsabilidade pessoal: 

A) dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre 

os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício. 

B) dos administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes. 

C) do síndico pelos tributos devidos pela massa falida.  

D) do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.   

E) dos sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

 
39 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É inconstitucional a criação de taxa de combate a incêndios. 
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/e1e1f667ce4596e5644be6fab627
c226>. Acesso em: 06/03/2022 
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Assunto: Obrigação Tributária. Responsabilidade Tributária 

Categoria: Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

Alternativas A / B / C e E estão INCORRETAS, na medida em que as pessoas narradas 

são SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS e não pessoalmente responsáveis, conforme se 

depreende do art. 134 do CTN: 

CTN/66 

Art. 134, CTN. Nos casos de impossibilidade de 

exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte, respondem SOLIDARIAMENTE com este 

nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que 

forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos 

menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por 

seus tutelados ou curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos 

tributos devidos por estes; (LETRA B) 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo 

espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela 

massa falida ou pelo concordatário; (LETRA C) 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 

ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados 

por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

(LETRA A) 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de 

pessoas. (LETRA E) 
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D) CORRETA 

 

Ao contrário das demais assertivas, a alternativa “D” é a única que aborda uma hipótese 

de Responsabilidade Pessoal estabelecida pelo CTN, que dispõe da seguinte forma em 

seu art. 131: 

CTN/66 

Art. 131, CTN. São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos 

aos bens adquiridos ou remidos; 

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. 

 

A presente questão versava sobre a responsabilidade tributária, que é abordada com 

maior riqueza de detalhes na Aula 06 de Direito Tributário (Responsabilidade 

Tributária) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA D. 

 

93) (PGE-GO – FCC) O ICMS é reconhecido como o tributo com maior arrecadação do 

Brasil. Isso se dá em razão de sua abrangência e por ser cobrado sobre o consumo, 

atingindo virtualmente a todos. Mesmo durante a pandemia, no primeiro 

quadrimestre de 2021, a arrecadação do ICMS no Brasil aumentou 16,06% em relação 

ao quadrimestre do período anterior, sendo que Goiás teve o maior avanço da 

arrecadação. 

Nos termos da Constituição Federal, das Leis Complementares e da jurisprudência 

sobre a matéria, o ICMS incide 
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A) na prestação de serviços de composição gráfica, personalizada e sob encomenda a 

consumidor final, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias.  

B) no fornecimento de materiais produzidos pelo prestador de serviços de reforma de 

edificações, desde que produzidos fora do local da prestação de serviços.  

C)  sobre transportes de passageiros de ônibus urbanos.  

D) sobre operações envolvendo ouro, ainda que ativo financeiro.  

E) sobre operações que destinem petróleo, lubrificantes e combustíveis a outros 

estados. 

 

Assunto: Impostos Estaduais. ICMS. ISS 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

A hipótese mencionada na assertiva diz atrai a incidência do ISS e não do ICMS, nos 

termos da Súmula 156 do STJ disposta abaixo: 

Súmula nº 156 - STJ 

A prestação de serviço de composição gráfica, 

personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 

fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao 

ISS. 

 

B) CORRETA 

 

Trata-se de uma exceção expressa na Lei nº 116/2003 que regulamenta o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza no ordenamento brasileiro.  
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A regra, é que os serviços de engenharia, no qual está abarcado a ideia de reforma de 

edificações seja tributado mediante ISS, contudo, o item 7.05 da lista anexa da referida 

legislação40, estabelece uma hipótese em que o tributo devido será o ICMS e não o ISS, 

conforme se vê abaixo: 

Lei Complementar nº 116/2003 

Item 7.05 da Lista Anexa – Reparação, conservação e 

reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 

congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local 

da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

C) INCORRETA 

 

Serviços de transporte de passageiros de ônibus urbano limitados ao território de 

determinado município atrai incidência do ISS e não do ICMS, que será cabível nos casos 

em que se tratar de transporte intermunicipal ou interestadual.  

 

D) INCORRETA 

 

Quanto o ouro for utilizado enquanto um ativo financeiro ou instrumento cambial, 

estará sujeito a incidência do IOF (Imposto sobre operações Financeiras) e não ICMS, 

nos termos do art. 153, § 3º do texto constitucional disposto em seguida: 

CF/88 

Art. 153. § 5º O ouro, quando definido em lei como 

ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se 

EXCLUSIVAMENTE à incidência do imposto de que 

trata o inciso V do "caput" deste artigo (IOF), devido 

na operação de origem; 

 
40 Lista que estabelece os serviços sujeitos à tributação do ISS, estabelecendo a nomenclatura e hipótese 
de cobrança, sendo que, as alíquotas dos serviços discriminados ficam a cargo dos municípios, podendo 
variar de 2% a 5%. 
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E) INCORRETA 

 

O ICMS não incide sobre operações que destinem petróleo, lubrificantes e combustíveis 

a outros estados, em decorrência de vedação expressa estabelecida pelo art. 155, §2º, 

inciso X, alínea “b” do texto constitucional, nos termos demonstrados a seguir: 

  

CF/88 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre:   

§ 2º O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá 

ao seguinte: 

X - não incidirá: 

b) sobre operações que destinem a outros Estados 

petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos 

e gasosos dele derivados, e energia elétrica; 

 

 

As assertivas versaram sobre fatos geradores de diversos tributos, mas tinha o objetivo 

levar os candidatos que tinham apenas um conhecimento superficial sobre o ICMS a 

erro, sendo necessário um aprofundamento, para compreender as exceções que 

envolvem os fatos geradores de cada modalidade tributária. O conteúdo abordado na 

alternativa “B” (Gabarito da questão) encontra-se disposto na Aula 17 de Direito 

Tributário (Impostos Municipais – ISS) do Curso Extensivo, mais especificamente no 

tópico “Sujeitos da relação jurídica-tributária no ISS (aspecto subjetivo ou pessoal).” 

 

GABARITO: LETRA B 
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94) (PGE-RS – FUNDATEC) Embora o Código Tributário Nacional, no capítulo em que 

dispõe sobre a constituição do crédito tributário, só discipline o lançamento, “assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível”, discute-se, há muito, sobre outros modos de 

constituição ou formalização do crédito tributário. A respeito, é correto afirmar que:  

A) A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o 

crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 

B) O lançamento é o único modo válido de constituição do crédito tributário, 

considerando-se realizado assim que lavrado pelo agente fiscal, independentemente de 

notificação ao contribuinte. 

C) O lançamento é o único modo válido de constituição do crédito tributário, 

considerando-se realizado com a notificação ao contribuinte, sem o que ele não se 

aperfeiçoa e não produz efeitos, não surgindo a obrigação tributária. 

D) Sempre que há entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal 

ocorre o lançamento na modalidade lançamento por declaração, conforme regulado na 

lei complementar de normas gerais de direito tributário.  

E) O lançamento por homologação só ocorre com homologação expressa por ato da 

autoridade fiscal devidamente formalizado, em atenção ao princípio. 

 

Assunto: Lançamento tributário. Espécies de lançamento. 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) CORRETA 

 

Trata-se de entendimento sedimentado pelo STJ por meio da Súmula nº 436, conforme 

se vê a seguir: 
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Súmula nº 436 - STJ 

A entrega de declaração pelo contribuinte 

reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 

tributário, dispensada qualquer outra providência por 

parte do fisco. 

 

B) INCORRETA e C) INCORRETA 

 

Conforme teor da súmula 436 do STJ mencionada supra, o crédito tributário pode ser 

constituído por meio da entrega da declaração de reconhecimento de débito fiscal pelo 

contribuinte. Logo, a afirmação das assertivas de que o lançamento é a única forma de 

constituir o crédito tributário é incorreta.  

 

D) INCORRETA 

 

Conforme entendimento sedimentado na Súmula 436 do STJ, nos casos em que o 

contribuinte entre a declaração reconhecendo o débito fiscal o crédito tributário é 

constituído automaticamente, não sendo necessário a realização do lançamento por 

declaração por parte do fisco.  

 

E) INCORRETA 

 

Ao contrário do que estabelece a questão, o art. 150, § 4º do CTN estabelece uma 

hipótese de lançamento por homologação sem que haja um ato expresso da autoridade 

fiscal, configurando uma espécie de homologação tácita, conforme se vê abaixo: 

CTN/66 

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 



 

 

Pá
gi

n
a2

6
2

 

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. 

 

A questão versou sobre as modalidades de lançamento do crédito tributário à luz da 

Súmula 436 do STJ. A temática explorada nas assertivas são abordadas de forma mais 

aprofundada na Aula 07 de Direito Tributário (Crédito Tributário, Lançamento e 

Exclusão) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

95) (PGE-GO – FCC) O Fisco ingressa com ação de execução fiscal em face de André, 

microempresário individual. André, por outro lado, pretende se defender da cobrança 

alegando que não realizou determinado fato gerador, fato que pretende demonstrar 

em perícia contábil. De acordo com a Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) 

e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, André poderá discutir o lançamento 

em: 

A) exceção de pré-executividade, que impedirá atos constritivos na execução. 

B) embargos a execução fiscal, que deverão ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias da 

intimação da penhora realizada pelo SISBAJUD. 

C) exceção de pré-executividade, desde que apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos da carta/mandado de citação positivo.  

D) ação anulatória de débito tributário, devendo garantir o valor em discussão. 

E) embargos a execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova 

da fiança bancária ou do seguro garantia. 

 



 

 

Pá
gi

n
a2

6
3

 

Assunto: Execução Fiscal. 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva está no fato de falar que é possível dilação probatória (no caso, 

perícia contábil) no âmbito da exceção de pré-executividade, situação que é vedada nos 

termos da Súmula 393 do STJ abaixo: 

Súmula 393 - STJ 

A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis 

de ofício que não demandem dilação probatória. 

 

B) INCORRETA 

 

De fato, o contribuinte poderia opor os embargos à execução fiscal diante do contexto 

narrado, contudo, poderá fazê-lo no prazo de 30 dias e não 15 como estabelece a 

assertiva.  

 

Trata-se de previsão do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais, conforme se vê abaixo: 

 

Lei nº 6.830/80  

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados: 

I - do depósito; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do 

seguro garantia; 

III - da intimação da penhora. 
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C) INCORRETA 

 

Conforme justificativa apresentada na alternativa “A”, constata-se que é impossível a 

exceção de pré-executividade no caso narrado, na medida em que a parte vai necessitar 

de dilação probatória para comprovar as suas alegações perante o juízo. 

 

D) INCORRETA 

 

Nos termos do art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, na ação anulatória a parte deve 

garantir o valor do débito corrigido e acrescido dos demais encargos, conforme se vê 

abaixo:  

Lei nº 6.830/80  

Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública só é admissível em execução, na forma desta 

Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação 

de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 

declarativo da dívida, esta precedida do depósito 

preparatório do valor do débito, monetariamente 

corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 

demais encargos. 

 

E) CORRETA 

 

Trata-se de literalidade do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais, nos termos apresentados 

na justificativa da assertiva “B”. 

 

O conteúdo cobrado na presente questão encontra-se abordado na Aula 20 de Direito 

Tributário (Execução Fiscal – parte III) do Curso Extensivo. 

 

 GABARITO: LETRA E 
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96) (PGE-GO – FCC) A respeito do princípio da anterioridade (anual e nonagesimal), 

nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  

A) a medida provisória que altere o Imposto de Renda editada em determinado ano, 

produzirá efeitos no exercício seguinte, ainda que seja convertida em lei no dia 1º de 

janeiro desse exercício, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.   

B) majoração da alíquota de IPTU não se submete a anterioridade nonagesimal, mas 

somente a anual.  

C) a fixação da base de cálculo do IPVA não se submete a anterioridade nonagesimal, no 

que pode ser alterada em dezembro de determinado ano, sendo permitida a cobrança 

já em janeiro do ano seguinte. 

D) o ICMS sobre petróleo, lubrificantes e combustíveis não se submete a anterioridade 

nonagesimal, mas somente a anual.  

E) as contribuições previdenciárias devem observância a anterioridade anual e a 

nonagesimal. 

 

Assunto: Limitações constitucionais ao poder de tributar. Princípios 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Difícil 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

Para que a Medida Provisória produza efeitos no exercício seguinte é necessário que 

seja convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada, e não no 1º dia do 

janeiro consoante pontuou a questão. Esta previsão encontra-se disposta no art. 62, § 

2º da CF/88: 

CF/88  

Art. 62, § 2º - Medida provisória que implique 

instituição ou majoração de impostos, exceto os 

previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá 
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efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido 

convertida em lei até o último dia daquele em que foi 

editada. 

 

B) INCORRETA 

 

Apenas a majoração da base de cálculo do IPTU se submete aos princípios da 

anterioridade anual, nos termos do art. 150, § 1º do texto constitucional disposto 

abaixo: 

CF/88  

Art. 150. § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica 

aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; 

e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos 

tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 

154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos 

previstos nos arts. 155, III (IPVA), e 156, I (IPTU). 

 

O erro da assertiva está em falar em “alíquota”, ao passo que o texto constitucional só 

estabelece este tipo de limitação a majoração de base de cálculo. 

 

C) CORRETA 

 

De fato, as alterações da base de cálculo do IPVA não obedecerão  a anterioridade 

nonagesimal, devendo respeitar tão somente a anterioridade anual, nos termos 

estabelecidos pelo texto constitucional reiterado abaixo:  

CF/88  

Art. 150. § 1º A vedação do inciso III (Noventena), b, 

não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 

153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, 

não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 

153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de 
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cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III 

(IPVA), e 156, I (IPTU). 

 

D) INCORRETA 

 

A assertiva foi apresentada de forma genérica pela banca, na medida em que apenas o 

ICMS-monofásico sobre combustíveis que não se submete a anterioridade anual, nos 

termos da previsão do art. 155, § 4º da Constituição Federal: 

CF/88  

Art. 155, § 4º Na hipótese do inciso XII, h [ICMS-

monofásico sobre combustíveis], observar-se-á o 

seguinte: (...)  

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante 

deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos 

do § 2º, XII, g [Confaz], observando-se o seguinte: (...)  

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes 

aplicando o disposto no art. 150, III, b [anterioridade 

anual]. 

 

E) INCORRETA 

 

A incorreção da assertiva está em falar que as contribuições previdenciárias devem 

observância a anterioridade anual, ao passo que o texto constitucional só estabelece a 

necessidade de observar a anterioridade nonagesimal. Confira a previsão do texto da 

Constituição: 

CF/88  

Art. 195. § 6º As contribuições sociais de que trata 

este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 

noventa dias da data da publicação da lei que as 
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houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando 

o disposto no art. 150, III, "b" [anterioridade anual]. 

 

A questão versa sobre as exceções a aplicação dos princípios da Anterioridade Anual e 

Nonagesimal, as quais são abordadas com maior riqueza de detalhes na Aula 04 de 

Direito Tributário (Princípios Tributários) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

97) (PGE-PB – Cebraspe) Em relação aos princípios gerais do sistema tributário, às 

limitações do poder de tributar e à repartição das receitas tributárias, assinale a opção 

correta, de acordo com a CF e a jurisprudência do STF.  

A) A denominada imunidade tributária cultural constante da CF não se estende ao livro 

eletrônico (e-book) nem aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. 

B) O princípio da anterioridade anual tributária não se aplica ao empréstimo 

compulsório para investimento público de caráter urgente. 

C) Sociedade de economia mista cujas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores e que 

esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas não tem 

direito à imunidade tributária recíproca. 

D) Os estados têm competência tributária residual para a criação de impostos não 

previstos no texto constitucional, mediante lei complementar. 

E) Pertencem aos municípios trinta por cento do produto da arrecadação do imposto do 

estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

 

Assunto: Limitações constitucionais ao poder de tributar. Princípios. Competência 

Tributária 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  
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A) INCORRETA 

 

O erro da assertiva está em falar que a imunidade cultura não se estende aos e-books, 

ao passo que a Súmula Vinculante nº 57 do STF estabelece exatamente o contrário, 

conforme se vê abaixo: 

Súmula Vinculante 57  

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) INCORRETO 

 

O Princípio da Anterioridade Anual não se aplica aos Empréstimos Compulsórios tão 

somente nos casos em que ele for instituído para atender situação de guerra e 

calamidade. Em relação aos casos que envolve investimentos públicos de caráter 

urgente, não há nenhuma ressalta constitucional sobre a sua não aplicação. 

 

C) CORRETO 

 

Trata-se de jurisprudência fixada pelo STF por meio do julgamento do RE nº 

6000867/SP, cuja ementa está discriminada abaixo: 

 

TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 

NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E 

NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS 

PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES 

PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA 

SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM 
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FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 

150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM 

PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER 

RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE 

DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. 

Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A 

imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às 

sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de 

Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus 

controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O 

Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. 

Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração 

econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de 

particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como 

manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de 

sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação 

acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) 

e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), 

investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados 

em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social 

pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente 

conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber 

lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da 

jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária . 6. 

Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. 

Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação 

acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à 

remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, NÃO ESTÁ ABRANGIDA 

PELA REGRA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, 

unicamente em razão das atividades desempenhadas.  
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D) INCORRETA 

 

A Competência Tributária Residual é atribuída à União e não aos Estados, conforme se 

vê na previsão do art. 154 da Constituição Federal. Confira abaixo: 

 

CF/88  

Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não 

previstos no artigo anterior, desde que sejam não-

cumulativos e não tenham fato gerador ou base de 

cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; 

 

E) INCORRETA 

 

Na verdade, o município tem direito a um percentual de 50% do produto da IPVA sobre 

veículos licenciados41 em seu território, consoante previsão constitucional disposta 

infra: 

CF/88  

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação 

do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seus territórios; 

 

As disposições da alternativa “C” (gabarito da presente questão) encontra -se disposta 

na Aula 05 de Direito Tributária (Imunidades) do Curso Extensivo, ao passo que as 

demais alternativas se encontram nas aulas sobre princípios e competência tributária. 

 

GABARITO: LETRA C 

 
41 CUIDADO: trata-se de uma pegadinha rotineira em prova mencionar que o município de domicílio do 
proprietário terá direito ao percentual do IPVA, ao passo que o texto constitucional estabelece que esse 
percentual será destinado ao município no qual o veículo tenha sido licenciado, independentemente do 
local de domicílio do proprietário. 
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98) (PGE-PB – Cebraspe) Considerando o entendimento sumulado do STF sobre o 

Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta. 

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

B) Imóvel pertencente a instituição de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que 

alugado a terceiros, são imunes ao IPTU, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado 

nas atividades essenciais para as quais a entidade foi constituída. 

C) Na entrada de mercadoria importada do exterior, é inconstitucional a cobrança do 

ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.  

D) A norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária se sujeita 

ao princípio da anterioridade. 

E) É constitucional a incidência do ISSQN sobre operações de locação de bens móveis. 

 

Assunto: Impostos Municipais. Impostos Estaduais. Alteração de prazo de recolhimento 

de tributos 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

É possível a remuneração dos serviços de iluminação pública mediante Contribuição, 

nos termos elencados pela Súmula Vinculante nº 41 do STF42, conforme se vê abaixo: 

 

Súmula Vinculante nº 41  

O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa. 

 

 

 
42 OBS: Falar em súmula vinculante do STF é “pleonasmo”, já que somente a referida Corte redige 
súmula vinculante, contudo, inúmeras bancas de concurso exploram a temática dessa maneira. 
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B) CORRETA 

 

Trata-se de uma interpretação ampliativa da imunidade religiosa realizada pelo STF e 

sedimentada na Súmula Vinculante nº 52 disposta a seguir: 

Súmula Vinculante nº 41  

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune 

ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das 

entidades referidas pelo art. 150, VI, “c” (Imunidade 

Religiosa e dos Partidos Políticos), da Constituição 

Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado 

nas atividades para as quais tais entidades foram 

constituídas. 

 

C) INCORRETA 

 

A assertiva contraria a previsão da Súmula Vinculante nº 48, que estabelece que é 

legítima a cobrança do ICMS nos termos suscitados pela assertiva, consoante se vê a 

seguir: 

Súmula Vinculante nº 48 

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é 

legítima a cobrança do ICMS por ocasião do 

desembaraço aduaneiro. 

 

D) INCORRETA 

 

A mera alteração de prazo de recolhimento de obrigação tributária não atrai a incidência 

do Princípio da Anterioridade.  

 

Trata-se de entendimento sumulado pelo STF, nos termos a seguir: 
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Súmula Vinculante nº 50 

Norma legal que altera o prazo de recolhimento de 

obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 

anterioridade. 

 

E) INCORRETA 

 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é cobrado pelo serviço prestado, razão 

pela qual o mero aluguel de bens móveis não atrai a sua incidência, sendo a sua cobrança 

inconstitucional, consoante disposição da Súmula Vinculante nº 31: 

  

Súmula Vinculante nº 31 

É inconstitucional a incidência do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações 

de locação de bens móveis. 

 

A questão abordou diversas jurisprudências sumuladas pelo STF em matéria tributária, 

sendo que o gabarito da questão (alternativa “B”) foi explorado de forma 

pormenorizada na Aula 05 de Direito Tributária (Imunidades) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B  

 

100) (PGE-RS – FUNDATEC) Constituído o crédito tributário mediante lançamento de 

ofício pela autoridade fiscal, abre-se a oportunidade de o sujeito passivo oferecer 

defesa, ainda na esfera administrativa, inaugurando a fase litigiosa do processo 

administrativo fiscal. Na esfera administrativa, há, ainda, a oportunidade de recurso 

para um tribunal administrativo fiscal. É correto afirmar que: 

A) O processo administrativo fiscal é regido por lei federal, porquanto compete à União 

legislar privativamente sobre a matéria. 

B) É constitucional a exigência de depósito em dinheiro ou arrolamento prévio de bens 

como condição de admissibilidade do recurso no processo administrativo fiscal. 
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C) A propositura, pelo contribuinte, da ação judicial tributária com o mesmo objeto da 

discussão administrativa, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 

administrativa e desistência do recurso acaso interposto. 

D) As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo, têm efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário por 360 dias, 

após os quais os créditos retomam a sua exigibilidade, podendo ser inscritos em dívida 

ativa, protestados e cobrados judicialmente, mesmo na pendência de uma decisão final 

no contencioso administrativo tributário que, sobrevindo em favor do contribuinte, 

implicará nulidade dos atos praticados. 

E) O processo administrativo fiscal não comporta instrução probatória, somente se 

prestando para as teses defensivas comprováveis de plano, mediante prova documental 

previamente constituída, que deve instruir a defesa do contribuinte. 

 

Assunto: Impostos Municipais. Impostos Estaduais. Alteração de prazo de recolhimento 

de tributos 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 

 

Não há uma lei federal estabelecendo normas gerais em relação ao processo tributário, 

fato que implica na possiblidade de cada ente federado legislar sobre a matéria em sua 

própria circunscrição, por se tratar de matéria competência concorrente, nos termos do 

art. 24, I do texto constitucional. Segundo a doutrina, as previsões legais estabelecidas 

pelo Código Tributário Nacional devem ser observadas. 

 

B) INCORRETA 

Ao contrário do que fala a assertiva, é inconstitucional a exigência prévia de depósito 

para fins de admissibilidade de recurso administrativo, nos termos estabelecidos pela 

Súmula Vinculante nº 21: 
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Súmula Vinculante nº 21 

É inconstitucional a exigência de depósito ou 

arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 

admissibilidade de recurso administrativo 

 

C) CORRETA 

 

Trata-se de previsão legal estabelecida pelo art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, conforme 

se vê a seguir: 

Lei nº 6.830/80  

Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública só é admissível em execução, na forma desta 

Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação 

de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 

declarativo da dívida, esta precedida do depósito 

preparatório do valor do débito, monetariamente 

corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 

demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da 

ação prevista neste artigo importa em renúncia ao 

poder de recorrer na esfera administrativa e 

desistência do recurso acaso interposto 

 

D) INCORRETA 

 

De fato, a interposição de recurso administrativo tempestivo poderá suspender a 

exigibilidade do crédito tributário, contudo, não há na legislação nenhum prazo de 360 

dias conforme pontuado pela assertiva. Destaca-se, ainda, que a possibilidade de 

suspensão decorre da interposição de recursos e não mera reclamação sobre o crédito 

tributário. 
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E) INCORRETA 

 

Trata-se de uma extrapolação da banca, na medida em que não há nenhuma previsão 

legal ou constitucional acerca da vedação de instrução probatório no âmbito do 

processo administrativo fiscal, o qual poderá variar de acordo com as peculiaridades que 

o caso concreto exigir. 

 

GABARITO: LETRA C 

 

100) (PGE-AL – Cebraspe) À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

do disposto no CTN, assinale a opção correta, relativo à ordem preferência entre os 

entes públicos relativamente aos créditos concursais em caso de falência.   

A) Não existe ordem de preferência entre entes públicos. 

B) A ordem de preferência entre entes públicos disposta no CTN não é aceita pela 

jurisprudência do STF. 

C) Embora o CTN não disponha sobre ordem de preferência entre entes públicos, a 

jurisprudência do STF entende que ela existe. 

D) Tanto o CTN quanto a jurisprudência do STF admitem a existência de ordem de 

preferência entre entes públicos. 

E) A jurisprudência do STF reconhece apenas a prioridade da União quanto ao direito de 

receber seus créditos, diversamente do disposto no CTN. 

 

Assunto: Crédito Tributário. Preferências Legais 

Categoria: Jurisprudência e Legislação 

Nível: Médio 

 

COMENTÁRIOS:  

 

A) INCORRETA 
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A incorreção da assertiva está em falar que não há ordem de preferência entre em 

relação aos créditos tributários advindos dos entes públicos, contrariando previsão 

expressa da Lei de Execuções Fiscais e do Código Tributário Nacional dispostos a seguir: 

  

Lei nº 6.830/80  

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública não é sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em falência, concordata, liquidação, 

inventário ou arrolamento. 

Parágrafo Único - O concurso de preferência somente 

se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, 

na seguinte ordem:       

I - União e suas autarquias;        

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas 

autarquias, conjuntamente e pro rata;        

III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro 

rata. 

 

CTN/66  

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não 

é sujeita a concurso de credores ou habilitação em 

falência, recuperação judicial, concordata, inventário 

ou arrolamento.  

Parágrafo único. O concurso de preferência somente 

se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, 

na seguinte ordem: 

I - União;       

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, 

conjuntamente e pró rata;        

III - Municípios, conjuntamente e pró rata 
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B) CORRETO 

 

De fato, a ordem de preferência estabelecida pelas disposições legais correlacionadas 

acima não são mais aceitas pelo STF, na medida em que a partir do julgamento da ADPF 

nº 357, a Corte Constitucional fixou o entendimento que esta ordem de preferência não 

foi recepcionada pela CF/88, razão pela qual não há fundamento constitucional que 

sustente a manutenção desta preferência, uma vez que a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 todos os entes federados devem ser tratados de forma 

isonômica. 

 

C) INCORRETA 

 

A assertiva está errada, na medida em que o CTN prevê a ordem de preferência dos 

créditos tributários dos entes federados, ao passo que a jurisprudência do STF entende 

não ser compatível com a CF/88 esta ordem legal. 

 

D) INCORRETA 

 

Conforme já explicado anteriormente, a jurisprudência do STF não admite esta ordem 

de preferência dos créditos tributários, dado o patamar de igualdade conferido pelo 

constituinte originário a todos os entes federados. 

 

E) INCORRETA 

O STF possui jurisprudência no sentido de não existir prioridade para nenhum ente, 

sendo que, no julgamento da ADPF 357, não foi realizada qualquer ressalva em relação 

à União. 

 

A questão envolve a temática das garantias e privilégios do crédito tributário, à qual é 

abordada em maior riqueza de detalhes na Aula 10 de Direito Tributário (Garantias e 

Privilégios do Crédito Tributário) do Curso Extensivo. 

 

GABARITO: LETRA B 


