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DIREITO CONSTITUCIONAL

01 – QUESTÃO:

Acerca da disciplina constitucional da ordem econômica e financeira e a política urbana, 
assinale a alternativa correta:

a) A lei municipal não poderá ampliar o conceito de imóvel subutilizado para fins de regular 
ordenação do solo urbano.
b) O plano diretor é obrigatório para cidades com 20 mil habitantes.
c) Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este indicativo para o setor 
público e determinante para o setor privado.
d) É necessário para a usucapião de imóvel urbana possuir como área ou edificação urbana 
de até 250 metros, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, mediante boa fé e 
justo título, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIO:

Alternativas A: Item correto. No que concerne a política urbana, a Constituição 
Federal assevera:

Art. 182
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 
de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 
no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 
de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo 
de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Conforme previsto no §4º, a lei municipal não poderá ampliar o conceito de imóvel 
subutilizado, pois a Constituição Federal prevê que os instrumentos urbanísticos disponíveis ao 
Poder Público municipal deverão ser regulados por lei federal, não sendo de competência do 
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legislativo municipal. O exercício da referida competência legiferante federal foi materializada 
através do Estatuto da Cidade. 

A fim de elucidar o tema, tal norma define o imóvel subutilizado como aquele cujo 
aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou legislação dele decorrente. 
Desta feita, o município está adstrito a tal definição, não podendo por via de lei municipal 
elastecê-la a fim de criar novas hipóteses de parcelamento ou edificação compulsória do solo 
urbano. 

Alternativa B: Item B está errado. A Constituição Federal dispõe o art. 182, §1º da CF a 
obrigatoriedade da elaboração do plano diretor para cidades com mais de vinte mil habitantes, 
o que torna o item incorreto. 

No mesmo norte, o Estatuto da Cidade também prevê as hipóteses em que é 
obrigatório o plano diretor, vejamos:

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no  § 4o do art. 182 da Constituição Federal;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 

Alternativa C: Item errado. O Estado pode interferir na ordem econômica de modo 
direto ou indireto. Quando e fala em atuação direta, próprio Estado atua na economia de um 
país, seja em regime de monopólio ou absorção, seja no de participação com as empresas do 
setor privado.

Já a atuação indireta, o Estado busca fazer prevalecer o princípio da livre concorrência 
a partir da atuação do estado como agente normativo e regulador. A partir desta premissa, 
segundo o art. 174 o planejamento é indicativo para o setor privado e determinante para o setor 
público, estando assim os conceitos invertidos na questão.

Alternativa D: Item errado. A usucapião de imóvel urbano é um instrumento de 
política urbana e de justiça social, com fundamento no art. 183 da CF e art.9º do Estatuto da 
Cidade. Vejamos o dispositivo constitucional:
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Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião

Quanto ao requisito de não ser proprietária de outro imóvel, é imperioso salientar que 
este deverá ser cumprido pelo usucapiente até o momento em que se considera juridicamente 
adquirida a propriedade do imóvel objeto de usucapião e não quando do ajuizamento da 
demanda. O item em questão, por sua vez, está errado por exigir o justo título e a boa-fé para a 
concretização da usucapião especial urbana. Tais requisitos são dispensáveis na implementação 
deste instrumento da política urbana constitucional.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.

02 – QUESTÃO:

Acerca da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, assinale a alternativa incorreta: 

a) Não é possível a celebração de acordo em processo de índole objetiva, como a ADPF, 
mesmo que haja um conflito subjacente intersubjetivo implícito, que comporte a solução 
pela via da autocomposição.
b) É possível o ajuizamento de APDF com o fito de possibilitar a reposição das perdas 
decorrentes do plano econômico Bresser, editado pela via de sucessivos decretos leis em 
1987, mesmo que o parâmetro para fins de controle seja ato normativo editado antes da 
Constituição Federal de 1988.
c) O conjunto de decisões judiciais questionadas, que resultaram em bloqueios, arrestos e 
sequestros para atender a demandas relativas a pagamento de salários de servidores ativos e 
inativos, satisfação de créditos de prestadores de serviço e tutelas provisórias de prioridades, 
são atos típicos do Poder Público passíveis de impugnação por meio de ADPF.
d) Não é cabível o ajuizamento de ADPF em face de decisão judicial transitada em julgado. 
e) É possível a modulação dos efeitos temporais da decisão proferida em sede de ADPF.

> RESPOSTA: Alternativa A.
  
>> COMENTÁRIOS: 
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Alternativa A: Item errado. Em julgado recente envolvendo as perdas para os deten-
tores de conta-poupança advindas dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, fora 
possibilitada a celebração do acordo entre a Confederação Nacional do Sistema Financeiro 
(CONSIF) e as associações de consumidores/poupadores em sede de ADPF através da media-
ção da AGU, por via da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (Lei nº 
13.140/2015).

A despeito da ausência de previsão legal, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser 
possível a celebração de acordo em processo objetivo, tal qual a ADPF, desde que seja 
demonstrando que no feito há um conflito intersubjetivo subjacente (perdas dos detentores 
de conta poupança em razão da conversão em renda pelos bancos advindas dos planos 
econômicos), que comporta solução por meio de autocomposição. (STF. Plenário. ADPF 165/
DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 1º/3/2018) (Info 892).

É imperioso salientar que o STF irá apenas homologar as disposições patrimoniais 
sedimentadas entre as partes, o que não indica que o Supremo esteja avalizando ou legitimando 
qualquer das teses jurídicas arguidas pelas partes em juízo, isto é, o Supremo não disse que 
os detentores de conta poupança ou os bancos, que realizaram a conversão dos valores em 
poupança, tenha razão.

Ressalte-se que inexiste previsão legal expressa para celebração de acordo em feito 
objetivo, no entanto fazendo analogia ao entendimento consolidado em ACP, em que também 
inexiste previsão legal, mas há a possibilidade de acordo, o Supremo legitimou a transação 
realizada no caso sub judice.

Alternativa B: Item correto. Via de regra, em sede de processo objetivo vigora o 
princípio da contemporaneidade, de forma que só estariam aptas a serem parâmetros de 
controle abstrato de constitucionalidade, as normas editadas sob a vigência da Constituição 
Federal. Assim, as normas editadas antes da CF/88, normalmente, só podem ser objeto do 
controle difuso, entretanto a APDF a ADPF excepciona o princípio supramencionado, admitindo 
o controle de normas pré-constitucionais, vejamos o teor da Lei nº 9.882/99:

Art. 1º A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal 
será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evi-
tar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 
Público. Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento 
de preceito fundamental: I - quando for relevante o fundamento da con-
trovérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal, incluídos os anteriores à Constituição.

Verifica-se, portanto, que as leis ou atos normativos editados antes da Constituição 
podem ser elencados como parâmetro na ADPF, o que viabiliza a análise do Plano Bresser e 
demais planos econômicos editados em 1987.
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Alternativa C: Itens correto. A assertiva aborda o caso do Estado do Rio de Janeiro 
que, diante da crise econômica que assola todo o país, estava em débito com o pagamento de 
seus fornecedores e a própria remuneração dos servidores públicos estaduais. Diante disso, 
várias ações foram ajuizadas na Justiça Comum e do Trabalho postulando o pagamento de tais 
verbas, mediante o bloqueio das contas estatais, o que fora deferido em variadas decisões ju-
diciais.

Diante disso, o Governador do Estado ajuizou ADPF visando sustar os efeitos das 
decisões judiciais, não transitadas em julgado, que haviam bloqueado as contas estatais para 
satisfação das obrigações inadimplidas. No caso, fora questionada se a via processual eleita 
seria adequada a tal postulação.

Instado a se manifestar, o STF entendeu que sim, uma vez que o conjunto de decisões 
judiciais, que determinaram o bloqueio das contas públicas, questionadas são atos típicos do 
Poder Público passíveis de impugnação por meio de APDF. (STF. Plenário. ADPF 405 MC/RJ, DJ 
14/6/2017).

Alternativa D: Item correto. Não cabe ADPF contra decisão judicial transitada em 
julgado, sob pena dessa ação ser vislumbrada como sucedâneo de ação rescisória (STF. ADPF 
81, Rel.  Min. Celso de Mello, DJ 27/10/2015).

Alternativa E: Item correto. A modulação dos efeitos temporais da decisão em sede 
de ADPF tem previsão expressa na Lei nº 9.882/99, vejamos:

Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no 
processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir 
que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado.

        
Resta, portanto, correta a assertiva.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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03 - QUESTÃO:

Acerca dos tribunais de contas, assinale a alternativa correta:
 
a) É inconstitucional a criação de procuradorias para atuar especificamente nos Tribunais 
de Contas estaduais, tendo em vista que a representação judicial e extrajudicial destes é 
privativa das Procuradorias estaduais.
b) É constitucional norma da Constituição Estadual que compete às Câmaras Municipais o 
julgamento das contas de seu Presidente.
c) As atribuições do Tribunal de Contas são independentes em relação ao julgamento do 
processo administrativo disciplinar instaurado para apurar falta funcional de servidor público 
municipal.
d) É assegurado o contraditório e a ampla defesa na apreciação da legalidade pelo Tribunal 
de Contas do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A1: Item errado. É possível que exista, na estrutura do Tribunal de Contas, 
uma procuradoria jurídica?

SIM. É possível a existência de Procuradoria do Tribunal de Contas, órgão com 
atribuições de representação judicial e de defesa dos atos e das prerrogativas da Corte de 
Contas.

O STF entende que é constitucional a criação de Procuradorias próprias para atuar 
especificamente nas Assembleias Legislativas ou nos Tribunais de Contas. Tais procuradorias 
especiais poderão atuar:

• nos casos em que a ALE ou o TCE necessite praticar em juízo, em nome próprio, atos 
processuais na defesa de sua autonomia e independência em face dos demais poderes (Ex: um 
MS proposto pelo TCE contra Governador que não repassou o orçamento); e

• também ficam responsáveis pela consultoria e pelo assessoramento jurídico de tais 
órgãos (Ex: parecer jurídico em uma licitação realizada pelo TCE).

Tais procuradorias não violam as atribuições da PGE previstas no art. 132 da CF/88. 
Confira precedente nesse sentido envolvendo a criação de uma Procuradoria para atuar na 
Câmara distrital:

1  Comentários extraídos do site Dizer o Direito
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(...) 3. A Procuradoria Geral do Distrito Federal é a responsável pelo 
desempenho da atividade jurídica consultiva e contenciosa exercida 
na defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito público Distrito 
Federal.
4. Não obstante, a jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência 
de situações em que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em 
nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia 
e independência frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim 
o faça por meio de um setor pertencente a sua estrutura administrativa, 
também responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus 
demais órgãos. (...)
STF. Plenário. ADI 1557, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 31/03/2004.

É possível que norma estadual preveja que compete à Procuradoria do Tribunal 
de Contas cobrar judicialmente as multas aplicadas em decisão definitiva do Tribunal e não 
saldadas no prazo?

NÃO.

É inconstitucional norma estadual que preveja que compete à Procuradoria do 
Tribunal de Contas cobrar judicialmente as multas aplicadas pela Corte de Contas.

A Constituição Federal não outorgou aos Tribunais de Contas competência para 
executar suas próprias decisões.
As decisões dos Tribunais de Contas que acarretem débito ou multa têm eficácia de título 
executivo, mas não podem ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal. STF. Plenário. 
ADI 4070/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2016.

Esse é o entendimento consolidado no STF:

O art. 71, § 3º, da CF/88 não outorgou ao TCU legitimidade para executar suas decisões 
das quais resulte imputação de débito ou multa. A competência para isso é do titular do crédito 
constituído a partir da decisão, ou seja, o ente público prejudicado. (STF. 2ª Turma. AI 826676 
AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 08/02/2011.)

Alternativa B: Item errado. Segundo o STF, é inconstitucional norma da Constituição 
Estadual que preveja que compete às Câmaras Municipais o julgamento das contas de seus 
Presidentes. A CF/88 somente autoriza que as Câmaras Municipais julguem as contas dos 
Prefeitos. No caso das contas dos Presidentes das Câmaras de Vereadores, estas devem ser 
julgadas pelo TCE. (STF. Plenário. ADI 1964/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/9/2014 (Info 
757).
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Alternativa C: Item correto. As atribuições do Tribunal de Contas são independentes 
em relação ao julgamento do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar falta 
funcional do servidor público. Em outras palavras, o processo no Tribunal de Contas não 
depende nem está vinculado ao PAD. (STF. 2ª Turma. MS 27427 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 
julgado em 8/9/2015 (Info 798). 

 Alternativa D: Item errado. Conforme a Súmula Vinculante n.3, nos processos perante 
o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão 
puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, 
excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e 
pensão. 

Para complementar o tema, é imperioso ressaltar que a concessão de aposentadoria 
possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, que somente se perfaz com a 
manifestação do Tribunal de Contas acerca da legalidade do ato.

Caso uma aposentadoria tenha sido concedida sem que os requisitos legais tenham 
sido preenchidos, a Administração Pública Federal pode anular esse benefício no prazo 
decadencial de 5 anos, contados da data da homologação da concessão pelo Tribunal de Contas 
(e não da data da concessão inicial feita pelo órgão ou entidade). (STJ. Corte Especial. RESp 
1.240.168/SC, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, julgado em 7/11/2012).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

04 – QUESTÃO:

Acerca da hermenêutica constitucional, assinale a alternativa correta:

a) Entre as correntes de interpretação constitucional, pode-se apontar uma bipolaridade que 
se concentra entre as correntes interpretativistas e não interpretativistas das constituições. 
As correntes interpretativistas se aliam ao ativismo judicial e permitem ao juiz invocar e 
aplicar valores e princípios substantivos, como a liberdade e a justiça, contra atos do Poder 
Legislativo em descompasso com a Constituição.
b) Conforme o método de interpretação denominado científico- espiritual, a análise da norma 
constitucional deve-se fixar na literalidade da norma, de modo a extrair seu sentido sem que 
se leve em consideração a realidade social.
c) O método hermenêutico-concretizador parte de um problema concreto para a norma, 
atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas 
concretizados.
d) O método normativo-estruturante reconhece a inexistência de identidade entre a norma 
jurídica e o texto normativo.
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> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Item incorreto. Na hermenêutica constitucional, há duas correntes 
que norteiam o modus operandi do julgador na realização da interpretação constitucional: a 
interpretativista e a não interpretativista. A interpretativista, filosoficamente classificada como 
procedimentalista, nega qualquer possibilidade de o juiz ir além do disposto na lei, nutrindo 
assim intrínseca relação com a brocardo jurídico da escola exegética que o juiz deveria ser a 
“boca da lei”. 

A não interpretativista, por sua vez, fomenta a atividade criativa do julgador a partir 
de um real ativismo judicial, de forma que deve o juiz, ao interpretar as leis, criar novas normas 
para os casos concretos, invocando e aplicando valores substantivos, como a justiça. No item 
em questão, houve nítida inversão dos conceitos.

  Alternativa B: Item incorreto. No método científico-espiritual, a análise da norma 
constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores 
subjacentes do texto da Constituição. Assim, a CF deve ser interpretada como realidade dinâmica 
que se renova constantemente, no compasso das inovações da vida em sociedade.

  Portanto, o referido método não se fixa meramente na análise literal da norma em 
mera interpretação filológica.

  
 Alternativa C: Item falso. A questão, a bem da verdade, define o método tópico-

problemático. O método hermenêutico-concretizador o intérprete, munido de suas pré-
compreensões, parte da Constituição para o problema para buscar elucidar o real sentido da 
norma. Há de se ressaltar que o fato de se partir das pré-compreensões não pode distorcer a 
realidade nem o próprio sentido da norma.

Alternativa D: Item correto. Seguindo a doutrina de Muller, o método normativo-
estruturante reconhece a inexistência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo. 
Isso ocorre em razão do teor literal da norma deve ser analisado à luz da concretização da 
norma em sua realidade social. Em suma, a norma consistiria no texto após a realização da 
interpretação devida de seu conceito a partir da realidade social em que está inscrito.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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05 – QUESTÃO:

A cláusula de reserva de plenário (“fullbench”) estabelece que somente pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribu-
nais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Acerca do 
tema, assinale a alternativa correta:

a) A decisão do órgão fracionário do Tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional 
por entender não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência normativa seja 
resolvida mediante a sua mesma interpretação, não viola a cláusula de reserva de plenário.
b) Não viola a cláusula de reserva de plenário 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.
c) A cláusula de reserva de plenário aplica-se à decisão de juízo monocrático de primeira 
instância.
d) A cláusula de reserva de plenário aplica-se às Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
e) Mesmo que haja pronunciamento anterior, advindo do Pleno do STF ou do órgão 
competente do tribunal local declarando determinada lei inconstitucional, não será possível 
que o Tribunal julgue esse ato inconstitucional de forma monocrática em respeito a cláusula 
de reserva de plenário.

> RESPOSTA: Alternativa A.

>> COMENTÁRIOS: 
        

A cláusula de reserva de plenário, também denominada regra do full bench, é 
estabelecida no art. 97 da Constituição Federal parafraseado no enunciado da questão, define 
as regras para declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso nos tribunais. 

Para tanto, a declaração de inconstitucionalidade deve recair sobre o Pleno/
Órgão Especial do Tribunal, não podendo ser proferida por órgãos fracionários nem de forma 
monocrática, bem como necessita do atingimento do quórum da maioria absoluta por parte do 
órgão judicante competente.

A despeito disso, existe uma série de situações casuísticas, muito cobradas 
em provas, que dispensam a aplicação da cláusula de reserva de plenário na aferição da 
inconstitucionalidade no controle difuso, vejamos: 

1) Todas as vezes que já haja decisão do órgão especial, do pleno do tribunal ou do 
STF, acerca da matéria cuja inconstitucionalidade esteja sendo discutido em órgão fracionário 
de tribunal.
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2) Decisão de juízo monocrático no exercício da jurisdição constitucional, uma vez 
que a cláusula de reserva de plenário é dirigida tão somente a tribunais.

3) Os órgãos fracionários (turmas) do STF no julgamento de REXT.

4) As decisões proferidas pelas Turmas Recursais de Juizados Especiais.

5) No caso de norma pré-constitucional (recepção ou revogação).

6) Na utilização da técnica de intepretação conforme á constituição, pois não haverá 
declaração de inconstitucionalidade.

7) Na hipótese de decisão em medida cautelar.

8) Decisão de órgão fracionário que declare a inconstitucionalidade de decreto 
legislativo que se refira a uma situação individual e concreta.

9) Decisão do órgão fracionário do tribunal que deixe de aplicar a norma 
inconstitucional por entender não haver subsunção dos fatos ou, ainda, que a incidência 
normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à 
Constituição. 

Feita essa revisão das hipóteses de não aplicação da cláusula de reserva de plenário, 
passemos a analisar os itens: 

Alternativas A: Item correto. Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão 
de órgão fracionário do Tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender 
não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência normativa seja resolvida mediante a 
sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição. 

Além disso, a reclamação constitucional fundada em afronta a SV 10(abordada no 
item subsequente) não pode ser usada como sucedâneo recursal ou de ação própria que analise 
a constitucionalidade as normas que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas 
autoridades jurídicas competentes. (RCL 24284/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 22/11/2016).  

Está errada, portanto, a assertiva.

Alternativas B: Item errado. O texto da assertiva alude a Súmula Vinculante nº 10 que 
destoa do exposto na alternativa, vejamos:

Súmula Vinculante nº 10 Viola a cláusula de reserva de plenário (CF/88, 
art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 
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declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 

Logo, há violação expressa no item ao teor da súmula supratranscrita, uma vez que 
não obstante a inconstitucionalidade não seja declarada expressamente, quando o órgão 
fracionário afasta a incidência de determinado ato normativo, por via reversa, culmina em 
violar o art. 97 da CF/88. Portanto, a alternativa está errada.

Alternativa C: Item errado. A norma inscrita no art. 97 da CF/88 é direcionada para os 
Tribunais em si, enquanto órgãos colegiados, não atingindo assim a atuação dos magistrados 
singulares quando atuantes no controle difuso de constitucionalidade, enquanto questão 
prejudicial da análise do meritum causae. Neste sentido, vejamos trecho do julgado do STF 
corroborando este entendimento:

A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque exclusivamente 
dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, não se aplica aos 
magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional 
(HC 69.921, trecho do voto do Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.02.1993, 1ª 
Turma, DJ de 26.03.1993). 

Logo, conforme o teor do julgado acima, resta evidenciado o teor incorreto da 
assertiva.

Alternativa D: Item errado. As turmas recursais, a despeito de figurarem como órgão 
de segunda instância no microssistema processual dos Juizados Especiais, não se enquadram 
no conceito de tribunais estatuído pelo art. 97 da CF/88, uma vez que não se sujeitam ao regime 
de plenário ou de órgão especial, o que denota a inviabilidade de verificação concreta no caso 
de adstrição ao quórum estabelecido pela cláusula de reserva de plenário. 

Logo, tais turmas podem declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de ato 
normativo ou lei no todo ou em parte, sem que isso enseje a violação ao art. 97 da CF/88.

Alternativa E: Item errado. Se já houve pronunciamento anterior, advindo do plenário 
do STF ou do órgão competente do TJ local declarando determinada lei ou ato normativo 
inconstitucional, será possível que o Tribunal julgue esse ato inconstitucional de forma 
monocrático ou por meio de um órgão fracionário, sem que isso viole a cláusula de reserva de 
plenário (Rcl 17185/mt, Rel. Celso de Mello, DJ 30/9/2014).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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06 – QUESTÃO:

Acerca do processo legislativo, assinale a alternativa incorreta:

a) É possível que haja emendas parlamentares em projeto de lei que tratem sobre o regime 
jurídicos dos servidores públicos estaduais, desde que guardem pertinência temática e não 
acarretem aumento de despesas.
b) Não é possível emenda à Constituição Federal proposta por parlamentares federais, 
versando sobre o regime jurídico dos servidores públicos.
c) A sanção do chefe do executivo não convalida o vício de iniciativa.
d) É constitucional lei complementar, de iniciativa parlamentar, que inclui município limítrofe 
em região metropolitana do estado de São Paulo. 
e) É inconstitucional emenda à Constituição estadual, de iniciativa parlamentar, que disponha 
sobre o Conselho Estadual de Educação.

> RESPOSTA: Alternativa B.

>> COMENTÁRIOS: 

Alternativa A e C: Item certo. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 61 
competência às seguintes pessoas e órgãos para deflagrar o processo legislativo, trata-se da 
chamada iniciativa geral, vejamos:

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.

Algumas lei, entretanto, são de iniciativa privada (reservada) a determinados órgãos/
pessoas, só podendo o processo legislativo ser deflagrado por eles, sob pena de recair em vício 
de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 

Dentre as matérias com iniciativa reservada, é fundamental em provas de Procuradoria 
conhecer a sempre recorrente cobrança de matérias de iniciativa reservada do Presidente da 
República, explicitadas no art. 61,§1º da CF/88, vejamos:

Art. 61
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
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direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  d) organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI;   
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 
para a reserva.

As matérias afetas à iniciativa reservada do Chefe do Executivo (art.61,§1º da CF/88) 
são normas de repetição obrigatória, aplicável, portanto aos Governadores de Estado e aos 
Prefeitos em seus respectivos círculos de competências (ADI 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
DJ 1/10/2004) à luz do princípio da simetria. Dentre as matérias reservadas ao chefe do executivo, 
destaca-se as leis que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos (art.61,§1º, c 
da CF/88), abordada na questão.

A questão aborda o seguinte, seria possível emendas parlamentares em processos 
de iniciativa reservada, tal qual os que versam sobre o regime jurídicos dos servidores?

O STF entende que sim, desde que tais emendas guardem pertinência temática com 
a proposta original(mesmo assunto) e não acarretem aumento de despesas frente ao processo 
originário(ADI 5087 MC/DF, Rel. Min. Teori Zawascki, DJ 27/8/2014).

A pertinência temática busca evitar os chamados “jabutis”, que seriam a introdução 
por meio de emendas de matérias totalmente dissociadas do teor do projeto originário. Por 
outra via, por coerência lógica, tais emendas não podem acarretar aumento de despesas, visto 
que estariam no caso concreto maculando a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo em 
veicular lei que acarrete aumento de remuneração dos servidores. Item correto, portanto.

Excepcionalmente, entretanto, conforme relembra Pedro Lenza, nos projetos 
orçamentários de iniciativa exclusiva do Presidente da República, admitem-se emendas 
parlamentares mesmo que impliquem aumento de despesas, mantendo-se intacto por outra 
via o requisito da pertinência temática, vide art. 63, I c/c o art. 166, §§3º e 4º.)

Quanto ao teor do item c,em que pese já ter vigorado súmula em sentido contrário 
pelo STF, entende-se que a sanção presidencial, ou do respectivo chefe do executivo, não 
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convalida o vício de iniciativa, sendo um vício de viés originário e insanável. (ADI 1381-MC, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJ 06.06.2003).

         
Alternativa B: Item errado. A assertiva aborda um recorte do paradigmático caso da 

EC nº 74/2013, que por iniciativa parlamentar, atribuiu autonomia à DPU e à DPDF.

Conforme vimos na assertiva anterior, as matérias previstas no art. 61,§1º da CF/88 
a serem veiculadas em leis ordinárias e complementares, conforme o caso, somente podem 
ser deflagradas pelo Chefe do Executivo. A iniciativa reservada das matérias inscritas no artigo 
supracitado aplica-se também ao processo de emenda à Constituição Federal, isto é, é possível 
que emenda à CF trate sobre as matérias previstas no art. 61,§1º da CF/88?

O STF entendeu que SIM, é possível que emenda à Constituição Federal proposta por 
iniciativa parlamentar trate sobre as matérias previstas no art. 61, §1º da CF/88. (ADI 5296 MC/
DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 18/5/2016). Vamos entender!

Observando as regras de iniciativa reservada da CF, percebemos que os seguintes 
órgãos/pessoas a detém: i) Presidente da República (art.61, §1º), STF (art. 93), Tribunais 
Superiores (art. 96, II) e PGR (ART. 128, §5º). Vejamos agora, a título comparativo, o rol de 
legitimados para a proposição de emendas constitucionais:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros.

Percebe-se, assim, que o rol de legitimados para propor emenda à constituição federal 
é mais restrito que as pessoas que detém iniciativa reservada segundo a própria Constituição 
Federal. Vejamos o caso do STF, que tem iniciativa reservada para dispor via LC sobre o Estatuto 
da Magistratura (art. 93), mas não está no rol dos legitimados para emenda constitucional.

Neste caso, já que o STF não tem capacidade para propor emendas e cabe a ele a 
iniciativa reservada para dispor sobre o estatuto da magistratura? Devemos entender que o 
estatuto não pode ser tratado por via de emenda constitucional?

Entende-se que não, sob pena de criarmos uma cláusula pétrea que limitaria o 
poder constituinte derivado reformador. Deste modo, é possível emenda à Constituição Federal 
proposta por parlamentares federais dentro do rol de matérias inscritas no art. 61,§1º da CF/88.
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ATENÇÃO! Tal raciocínio não é replicado ao constituinte estadual, de modo que NÃO 
É CABIVEL EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PROPOSTA POR PARLAMENTARES ESTADUAIS 
TRATANDO DAS MATÉRIAS DO ART. 61,§1º da CF/88. Vejamos o magistério de Márcio Cavalcante 
explicando a disparidade de tratamento entre o constituinte federal e estadual, vejamos:

O poder constituinte estadual não é originário. É poder constituído, 
cercado por limites mais rígidos do que o poder constituinte federal. 
A regra da simetria é um exemplo dessa limitação. Por essa razão, as 
Assembleias Legislativas se submetem a limites mais rigorosos quando 
pretendem emendar as Constituições Estaduais. Assim, se os Deputados 
Estaduais apresentam emenda à Constituição Estadual tratando sobre 
os assuntos do art. 61, § 1º, da CF/88 eles estão, em última análise, 
violando a própria regra da Constituição Federal.

 
Logo, podemos assim sistematizar:

•	 EMENDA À CF (ART.61,§1º) PROPOSTA POR DEPUTADOS FEDERAIS/SENADORES: É 
POSSÍVEL.

•	 EMENDA À CE (ART.61,§1º) PROPOSTA POR DEPUTADOS ESTADUAIS: NÃO É 
POSSÍVEL.

Alternativa D: Item correto. É constitucional lei complementar, de iniciativa 
parlamentar, que inclui município limítrofe na região metropolitana. A iniciativa para esse 
projeto de lei não é privativa do chefe do Poder Executivo e essa inclusão não acarreta aumento 
de despesa, não violando, assim, os arts. 61, §1º e 63, I, da CF/88. (ADI 2803/RS, Rel. Min. Dias 
Toffoli, DJ 6/11/2014). 

Alternativa E: Item errado. É inconstitucional emenda à Constituição estadual, de 
iniciativa parlamentar, que disponha sobre o Conselho Estadual de Educação. Isso porque 
compete ao Governador do Estado a organização dos órgãos públicos, conforme art. 61, §1º, II 
e conforme lição do item b dessa questão não é possível emenda à constituição estadual tratar 
sobre as matérias reservadas à iniciativa do chefe do executivo. (ADI 2654/AL, Rel. Min. Dias 
Toffoli, DJ 13/8/2014).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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07 – QUESTÃO:

Em relação às espécies normativas primárias, assinale a alternativa correta:
 
a) Há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.
b) A matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá constituir objeto de novo 
projeto, na mesma sessão legislativa.
c) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo proposta de maioria absoluta 
dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.
d) É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido 
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
e) Segundo o STF, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua 
publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime todas 
as votações, em ambas as casas do Congresso Nacional, impedindo o regular trâmite dos 
projetos de lei complementar.

> RESPOSTA: Alternativa D.

>> COMENTÁRIOS:
   

Alternativa A: Item errado. As leis complementares e as leis ordinárias não conservam 
qualquer relação de hierarquia entre si, apenas detém âmbitos materiais diversos de incidência, 
uma vez que certas matérias como a criação de regiões metropolitanas pelos estados-membros 
(art.25,§3º da CF/88) devem ser tratados por lei complementar, que exige um quórum mais 
qualificado.

Tal afirmação é justificada pelo princípio da unidade da Constituição que afirma 
a inexistência de hierarquia entre as espécies normativas primárias inscritas no art. 59 da 
CF/88, dispositivo no qual estão inscritos a lei ordinária e a lei complementar. Errados. Apenas 
há hierarquia das emendas constitucionais em face das espécies normativas primárias que 
promovem alterações infraconstitucionais no bloco de leis brasileiras.

Reiteramos, então, que a diferença está mais no quórum qualificado e no âmbito de 
incidência diverso reservado à lei complementar. Uma pegadinha clássica de prova é a seguinte: 
Lei complementar pode tratar de matéria reservada à Lei Ordinária?

Entende-se que SIM, pois a Lei Complementar exige um quórum mais qualificado 
(maioria absoluta) frente à lei ordinária (maioria simples). Deste modo, “quem pode o mais, 
pode o menos”. Entretanto, esta Lei Complementar em questão será materialmente ordinária, 
de forma que poderá ser excepcionalmente revogada por outra lei ordinária posterior, uma vez 
que de certa forma “invadiu” o âmbito de incidência desta última espécie normativa.
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Alternativas B, C e D: Item B e C errados, já o item D está correto, sendo o gabarito da 
questão. Os itens abordam um recorrente assunto em provas de primeira fase: o princípio da 
irrepetibilidade das leis, das emendas constitucionais e das medidas provisórias. O que é isso?

O princípio da irrepetibilidade trata sobre a impossibilidade de repropositura destas 
espécies normativas no caso de determinado assunto veiculado por elas já ter sido rejeitado 
na sessão legislativa (ano legislativo). A irrepetibilidade pode ser absoluta, como no caso das 
emendas e da MP, ou relativa, como no caso dos projetos de lei que mesmo rejeitados podem 
ser repropostos pela vontade da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do 
Congresso Nacional. Vejamos os dispositivos constitucionais que tratam sobre as regras de 
irrepetibilidade atinentes à EC, à MP e aos projetos de lei:

Art. 60.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa.

Art. 62.
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida 
provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia 
por decurso de prazo.

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá 
constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante 
proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do 
Congresso Nacional.

Perceba que apenas a regra do art.62,§10º foi corretamente explicitada no item d da 
assertiva, sendo a resposta da questão. Guardem essa técnica para memorizar:

Emenda Constitucional/MP: Irrepetibilidade Absoluta;

Projetos de Lei: Irrepetibilidade Relativa.

Alternativa E: Item errado. A questão versa sobre o “trancamento de pauta” que 
ocorre quando a Medida Provisória não for apreciada pelo Congresso Nacional, contados 45 
dias de sua edição, vejamos: 

Art.62.
(...)
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco 
dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 
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subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, 
ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

Até aí nenhuma novidade, a questão é o trancamento de pauta abrange todas 
as matérias em trâmite nas casas do Congresso Nacional, ou só aqueles passíveis de serem 
versados por medida provisória?

O STF, encampando um posicionamento doutrinário antigo de Michel Temer, 
encampou que só ficarão sobrestadas em razão do trancamento de pauta as votações de 
projetos de lei que possam ser tratados por medida provisória (MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 29/06/2017). Assim, não haveria o sobrestamento de todas as demais deliberações 
legislativas, como induz a intepretação literal, mas só daqueles que podem ser tratados por 
medida provisória.

Logo, como os projetos de lei complementar não podem ser tratados por medida 
provisória (art. 62, §1º, III da CF/88), o sobrestamento da pauta não impede o seu regular 
processamento.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

08 - QUESTÃO:

Conforme a Lei n.° 8.987/95 “Lei de Serviços Públicos” assinale a alternativa incorreta:

a) No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente 
prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes 
provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, 
com ou sem exclusividade.
b) Quando na licitação for permitida a participação de empresas em consórcio, a empresa 
líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato 
de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
c) Desde que previsto no edital, é facultado ao poder concedente, no interesse do serviço 
a ser concedido, solicitar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em 
empresa antes da celebração do contrato.
d) Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por 
todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a 
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.
  
>> COMENTÁRIO: 

Todas as alternativas tiveram como substrato o texto específico da Lei n.° 8987/95. A 
leitura da legislação em questão é essencial! Muita atenção!

Alternativa A: Ao dispor sobre a política tarifária no âmbito da concessão de serviços 
públicos a legislação em questão estabelece em seu art. 11 o que a assertiva menciona. Veja-se:

Art. 8o (VETADO)
Art. 9o  A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 
proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
§ 1o  A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e 
somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá 
ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito 
para o usuário.      
 § 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a 
fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3o  Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou 
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação 
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da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da 
tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 4o  Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu 
inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá 
restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-
se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, 
poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital 
de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas 
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, 
com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das 
tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão 
obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato.
Art. 12. (VETADO)
Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características 
técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos 
distintos segmentos de usuários. (Grifos acrescidos).

Alternativa B e C: Ao tratar acerca da participação em consórcios na licitação, a lei em 
tela especifica claramente o constante na alternativa B. Contudo, diferentemente do disposto 
na alternativa C, o Poder Público não solicita que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se 
constitua em empresa antes da celebração do contrato, mas sim, determina, desde que previsto 
no edital e no interesse do serviço a ser concedido. Veja-se:

Art. 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em 
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
I - comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição 
de consórcio, subscrito pelas     consorciadas;
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo 
anterior, por parte de cada consorciada;
IV - impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma 
licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
§ 1o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração 
do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do 
compromisso referido no inciso I deste artigo.
§ 2o  A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder 
concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo 
da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
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Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, 
no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante 
vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da 
celebração do contrato.
Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e 
despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de 
utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua 
autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor 
da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no 
edital.
Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre 
atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias 
concessões. (Grifos acrescidos).

Alternativa D: Texto expresso do caput do art. 25 da lei em tela:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, 
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder 
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida 
pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1o  Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a 
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento 
de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 
concedido, bem como a implementação de projetos associados.
§ 2o Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que 
se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se 
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder 
concedente.
§ 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o 
cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço 
concedido. (Grifos acrescidos).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

09 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta com relação ao princípio da razoabilidade no âmbito do 
Direito Administrativo:

a) De acordo com o princípio da razoabilidade, não basta atender à finalidade pública 
predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se, 
portanto, de exigência implícita na legalidade.
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b) O princípio da razoabilidade impõe limites à discricionariedade do administrador, uma vez 
que, mesmo diante de situações em que a lei define mais de uma possibilidade de atuação, a 
interpretação do agente estatal não pode ser extremada ou excessiva.
c) O princípio da razoabilidade pode servir de fundamento para a atuação do Poder Judiciário 
quanto ao mérito administrativo. 
d) O princípio da razoabilidade nasce e se desenvolve no sistema da common law, sendo 
considerado uma forma de valoração, pelo Poder Judiciário, da constitucionalidade das leis 
e dos atos administrativos

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO: 

Alternativas A, B e D: Os princípios jurídicos condensam os valores fundamentais da 
ordem jurídica, irradiando sobre todo o sistema, garantindo-lhe coerência, solidez e harmonia.

O sistema jurídico abarca uma infinidade de princípios, sendo alguns deles expressos 
(mencionados expressamente no texto da norma) ou implícitos (reconhecidos pela doutrina e 
pela jurisprudência a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico). 

O princípio da razoabilidade é implícito na Constituição da República e expresso na 
lei nº 9.784/1999 (art. 2º).

Tal princípio assume importante função de proteção contra os abusos do Estado, 
e vem sendo utilizado pelo Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade das leis e atos 
normativos, sendo um importante instrumento de defesa dos direitos fundamentais.

O princípio da razoabilidade não é expresso na Constituição da República, mas pode-
se inferir sua matriz normativa no Estado Democrático de Direito, nos direitos fundamentais, 
e ainda, na cláusula do devido processo legal (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de 
Direito Administrativo. 2014, p. 34).

Saliente-se que existe certa polêmica e discussão em torno da existência ou não 
de diferenças entre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo prevalecido a 
tese de que há similitude entre ambos, relacionando-os com os ideais de igualdade e justiça. 
Logo, as alternativas A, B e D estão corretas, de acordo com entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais acerca do princípio em debate.

Alternativa C: A alternativa C, no entanto, está incorreta, devendo ser assinalada. O 
princípio da razoabilidade não pode servir de fundamento para a atuação do Poder Judiciário 
com relação ao mérito administrativo. Ao juiz não é lícito substituir o juízo de valor do 
administrador pelo seu próprio, porque a isso se coloca o óbice da separação de poderes. 
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Poderá, tão somente, controlar os aspectos relativos à legalidade da conduta, 
verificando se estão presentes os requisitos legais exigíveis para que o ato administrativo seja 
considerado válido. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

10 - QUESTÃO:

Considerando o disposto na lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta com relação aos 
atos do processo administrativo.

a) Os atos do processo podem ser produzidos por escrito ou de forma oral, prestigiando o 
princípio da eficiência.
b) O reconhecimento de firma, com relação aos documentos utilizados no processo 
administrativo, somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo 
imposição legal. 
c) Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo 
e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de quinze dias, salvo 
motivo de força maior.
d) Os atos do processo devem realizar-se obrigatoriamente na sede do órgão.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIO: 

A questão aborda essencialmente dispositivo de lei. A Lei nº 9.784/1999, que trata do 
processo administrativo, traz, em seu capítulo VIII, dispositivos relacionados à FORMA, TEMPO 
E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO. Vejamos:

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 
responsável.
§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será 
exigido quando houver dúvida de autenticidade.
§ 3o A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita 
pelo órgão administrativo.
§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e 
rubricadas.
Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário 
normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.



26

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já 
iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento 
ou cause dano ao interessado ou à Administração.
Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade 
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem 
devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força 
maior.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o 
dobro, mediante comprovada justificação.
Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na 
sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de 
realização.

Alternativa A: A lei nº 9.784/99 não prevê a possibilidade de forma oral para os atos 
do processo administrativo:

Art. 22. § 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, 
em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da 
autoridade responsável.

Alternativa B: Esta é a alternativa correta, devendo ser assinalada. De fato, O 
reconhecimento de firma, com relação aos documentos utilizados no processo administrativo, 
somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. É o que 
prevê o Art. 22, §2º, acima descrito.

Alternativa C: Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade 
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no 
prazo de cinco dias, e não quinze, como trouxe a questão. É o previsto no art. 24, acima descrito.

Alternativa D: Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do 
órgão, de acordo com o art. 25 da lei em comento.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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11 - QUESTÃO:

Acerca do Terceiro Setor, assinale a alternativa incorreta:

a) Tanto as organizações sociais como as cooperativas e fundações públicas não são passíveis 
de qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
b) Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem 
em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos 
sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela Lei que rege as OSCIP.
c) É proibida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria 
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
d) Sob quaisquer meios ou formas, é vedada às entidades qualificadas como Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público a participação em campanhas de interesse político-
partidário ou eleitorais.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO: 

Alternativa A: Alternativa correta, consoante art. 2° da Lei 9.790/99: 

Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às 
atividades descritas no art. 3o desta Lei:
I - as sociedades comerciais;
II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de 
categoria profissional;
III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, 
cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou 
serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 
assemelhados;
VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas 
mantenedoras;
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas 
mantenedoras;
IX - as organizações sociais;
X - as cooperativas;
XI - as fundações públicas;
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XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado 
criadas por órgão público ou por fundações públicas;
XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de 
vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 
da Constituição Federal.

Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, 
o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de 
atuação das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham 
pelo menos uma das seguintes finalidades:
I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico 
e artístico;
III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar 
de participação das organizações de que trata esta Lei;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção 
do desenvolvimento sustentável;
VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 
pobreza;
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos 
e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais;
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.
XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e 
a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por 
qualquer meio de transporte.    
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades 
nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, 
programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos 
físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços 
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a 
órgãos do setor público que atuem em áreas afins. (Grifos acrescidos).
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Alternativa B: Alternativa correta conforme dispõe o art. 1° da Lei n.° 9.790/90:

Art. 1o  Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 
que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular 
há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais 
e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.         
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 
jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios 
ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, 
eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente 
na consecução do respectivo objeto social.
 § 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao 
cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. (Grifos acrescidos).

Alternativas C: Alternativa incorreta. A redação anterior do parágrafo único do art. 4° 
da Lei das OSCIP apresentava redação no sentido de ser permitida a participação de servidores 
públicos na composição de conselho de OSCIP, vedada a percepção de remuneração ou 
subsídio, a qualquer título. A redação atual, trazida pela Lei n.° 13.019/14 dispõe que é permitida 
a participação de servidores públicos na composição de conselho de OSCIP suprimindo a 
vedação quanto a percepção de valores em tais situações. Contudo, seja na redação anterior ou 
atual do dispositivos é fato que é possível a participação em questão dos servidores.

Alternativas D: Alternativa correta já que o art. 16 da lei das OSCIP é claro ao afirmar 
ser vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer 
meios ou formas.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

12 – QUESTÃO:

A respeito dos agentes públicos, analise os itens abaixo:

I – Caso o Estado de São Paulo participe de determinada sociedade de economia mista e não 
arque com as despesas de pessoal ou custeio em geral dela, será legítimo que os diretores 
dessa sociedade percebam remuneração além do teto constitucional; 
II – É permitido que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo 
comissionado que já desempenhava; 
III – Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão também se submetem à 
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regra da aposentadoria compulsória; 

Está (ão) correto(s) o(s) item(ns):

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) I e II.
e) II e III.

> RESPOSTA: Alternativa D.

>> COMENTÁRIOS:
  

Alternativas A, B, C, D e E: O item I trata da incidência do art. 37, XI e §9º, da CF/88, in 
verbis:

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:
[...]
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 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 
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para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Em outras palavras, o que está em jogo é a extensão do teto constitucional de 
remuneração aos funcionários de empresas públicas e 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.

No caso, considerando que a sociedade de economia mista não recebe recurso do 
Estado de São Paulo, para fins de pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, a 
remuneração dos diretores está livre para ir além do teto constitucional.

Os itens II e III abordam o Tema 763 da Repercussão Geral do STF, cujo leading case 
(RE 786540) foi neste sentido:

EMENTA Direito constitucional e previdenciário. Servidor público 
ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Não submissão 
à aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da 
Constituição Federal. Compulsoriedade que se impõe apenas aos 
servidores efetivos. Nomeação de servidor efetivo aposentado 
compulsoriamente para exercício de cargo em comissão. Possibilidade. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Sujeitam-se à 
aposentadoria compulsória apenas os servidores públicos efetivos. 
Inteligência do art. 40, caput e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
2. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em 
virtude do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a 
passar à inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco encontram-se 
proibidos de assumir cargo em comissão em razão de terem ultrapassado 
essa idade. 3. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes 
teses jurídicas: 1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em 
comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista 
no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas 
os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, 
qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2) 
Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice 
constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente 
permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja 
nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez 
que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a 
Administração. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE 786540, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado 
em 15/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 
PUBLIC 15-12-2017)
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Como se vê, a interpretação dada pelo STF permite que o servidor efetivo aposentado 
compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava, justamente 
porque os cargos em comissão não atraem a regra da aposentadoria compulsória, que se 
destina exclusivamente aos cargos de provimento efetivo.

Assim, apenas os itens I e II estão corretos, correspondendo à alternativa D.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

13 – QUESTÃO:

Órgãos ______________ são aqueles que gozam de poder de direção, controle e decisão, mas 
se sujeitam à subordinação e ao controle hierárquico em níveis de chefia:

a) Autônomos.
b) Independentes.
c) Superiores.
d) Subalternos.
e) Ativos.

> RESPOSTA: Alternativa C.

>> COMENTÁRIOS: 

Questão sobre um tipo de classificação dos órgãos públicos, tema bastante 
interessante de ser cobrado nas provas de direito administrativo. A propósito, em matéria de 
órgão público, aprofundar também o estudo das teorias sobre a relação do Estado com os 
agentes públicos (teoria do mandato, teoria da representação e teoria do órgão), bem como 
das teorias que pretendem explicar a natureza jurídica dos órgãos públicos (subjetiva, objetiva 
e eclética).

Alternativa A: Item errado. De acordo com os ensinamentos doutrinários, os 
órgãos autônomos estão “localizados na cúpula da Administração, imediatamente abaixo dos 
órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Possuem ampla autonomia 
administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos” (MEIRELLES, 
2010, p. 72).

Alternativa B: Item errado. Os chamados órgãos independentes são aqueles com 
assento constitucional e representativos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tais 
órgãos não sofrem qualquer tipo de subordinação hierárquica ou funcional, mas se sujeitam 
aos mecanismos de controle constitucional de um Poder pelo outro (checks and balances). 
Exemplos: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias 
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Legislativas, Câmaras de Vereadores, Presidência da República, Tribunais Judiciários, Ministério 
Público, Defensorias e os Tribunais de Contas.

Alternativa C: Item correto. Os órgãos superiores são aqueles que gozam de poder 
de direção, controle e decisão, mas se sujeitam à subordinação e ao controle hierárquico em 
níveis de chefia (superior x inferior). Não têm autonomia administrativa e financeira. Exemplos: 
Procuradorias do Estado.

Alternativa D: Item errado. Órgãos subalternos são aqueles que têm baixo poder 
decisório, com atribuições meramente executivas, a exemplo das células de arrecadação e 
cobrança de ICMS.

Alternativa E: Item errado. Celso Bandeira de Mello fala que os órgãos ativos expressam 
decisões estatais para cumprimento dos fins públicos, de modo que se encaixam numa outra 
classificação: quanto às funções exercidas (e não quanto à posição estatal), podendo tais órgãos 
estarem previstos ou não na Constituição.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

14 – QUESTÃO:

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta: 

a) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço 
público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.
b) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço 
público é subjetiva relativamente a terceiros não usuários do serviço.
c) Em se tratando de omissão do Poder Público, o Estado responderá subjetivamente pelo 
evento danoso.
d) O Poder Judiciário deve acolher, via de regra, a cláusula da reserva do possível para fins de 
afastamento da responsabilidade estatal, já que o Poder Público não tem como ser garantidor 
integral da incolumidade física dos administrados.
e) Segundo a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, é aplicável a teoria do 
risco integral nas ações de indenização de danos causados pelos agentes públicos.

> RESPOSTA: Alternativa A.

>> COMENTÁRIOS:

O tema da responsabilidade civil do Estado é bastante complexo e sempre suscita 
muitas dúvidas nos concurseiros, já que até mesmo doutrinariamente não há consensos ou 
inexiste uma sistematização perfeita das situações onde se aplica a responsabilidade objetiva 
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ou subjetiva. Portanto, muito cuidado!

Alternativa A: Está em consonância com o tema 130 da Repercussão Geral do STF:

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

Alternativa B: Item errado. Afronta o decidido no já citado tema 130 da Repercussão 
Geral do STF: “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo 
decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”;

Alternativa C: Item errado. Tradicionalmente, o sistema de responsabilidade civil 
funda-se em três pressupostos: o dano, a culpa e o nexo causal. Amparado pela teoria do risco 
administrativo, o art. 37, § 6º, da CF/88 afastou o elemento da culpa para a configuração do 
dever ressarcitório do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros. Nesse caso, 
bastaria a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal para que fosse 
deflagrada a responsabilização do ente público.

A doutrina, porém, não achou a questão tão simples assim. Teve quem entendeu que 
essa responsabilidade objetiva seria direcionada apenas para as condutas comissivas do Estado 
(ação). Outros defenderam que a responsabilidade objetiva abarcaria ambas as situações: ação 
e omissão. 

E mais, para a parte da doutrina que pregava que a omissão vinculava a 
responsabilidade civil do Estado à perspectiva subjetiva da culpa administrativa (falta do 
serviço), ainda se falava sobre situações como “omissão genérica” e “omissão específica”, como 
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critérios para se chegar até a um grau de irresponsabilidade estatal. Seria o caso, por exemplo, 
de se julgar improcedente o pedido reparatório deduzido por vítima de roubo que alegou que 
o dano teve como causa a deficiência da prestação do serviço estatal (difuso) de segurança 
pública.  

Com efeito, durante muito tempo, o STF foi decidindo diversos casos sem muito rigor 
metodológico, de forma que sempre permanecia em aberto a questão de se os atos omissivos 
ensejariam a responsabilidade objetiva do Estado. No entanto, após o julgamento do Tema 365 
da Repercussão Geral, restou assentada 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.

Registre-se a ementa de tal julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão 
Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 
2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a 
detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O 
dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato 
de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre 
diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa 
autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a 
atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade 
civil do Estado. 
3. “Princípio da reserva do possível”. Inaplicabilidade. O Estado é 
responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a 
encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-
las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade 
estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí 
decorrerem. 
4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a 
detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente 
relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para 
eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, 
que depende da definição e da implantação de políticas públicas 
específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, 
não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria 
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por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em 
presídios como o de que trata a presente demanda. 
5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos 
detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no 
ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; 
XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime 
de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas 
pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações 
Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos 
Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a 
Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 
01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; 
e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º 
Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento 
de Delinquentes, de 1955). 
6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição 
da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos 
deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 
7. Fixada a 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”. 
8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do 
Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para 
reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido 
no julgamento da apelação. (RE 580252, Relator(a):  Min. TEORI 
ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017)

Como se vê, está mais do que claro que o STF entendeu que a responsabilidade 
objetiva do art. 37, §6º, da CF/88, se estende também a situações de omissão estatal (O Estado 
não está garantindo a mínima segurança pessoal, física e psíquica dos detentos). 

Alternativa D: Item errado. Não há nenhuma orientação legal, doutrinária ou 
jurisprudencial para que a cláusula da reserva do possível tenha maior prevalência na análise 
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dos casos de responsabilidade civil do Estado. Pelo contrário, o Poder Judiciário atualmente 
costuma afastá-la, reconhecendo o dever de indenizar quando houver danos atribuídos ao 
Poder Público. 

No julgamento do RE 580252 (Tema 365 da Repercussão Geral), por exemplo, o 
próprio STF foi expresso no sentido de que a violação a direitos fundamentais não pode ser 
simplesmente relevada ao argumento de que o Estado não tem recursos orçamentários ou 
condições de garantir a vida dos presos: 

“Princípio da reserva do possível”. Inaplicabilidade. O Estado é responsável 
pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, 
enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições 
carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, 
bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação 
a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em 
estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao 
argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave 
problema prisional globalmente considerado, que depende da definição 
e da implantação de políticas públicas específicas, providências de 
atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. [...] 
(RE 580252, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:  
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-
2017 PUBLIC 11-09-2017)

Assim, é errado dizer que o Poder Judiciário, como regra, deve acolher a cláusula da 
reserva do possível no âmbito do julgamento da responsabilidade civil do Estado.

Alternativa E: Item errado. Segundo a doutrina, não há controvérsias de que a 
responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, deve seguir a teoria 
do risco administrativo. Já a teoria do risco integral nunca foi acolhida como regra em quaisquer 
das constituições brasileiras, porém foram inseridas, no direito brasileiro, algumas hipóteses 
em que ela é aplicável: casos de danos causados por acidentes nucleares (CF, art. 21, XXIII, “d”, 
disciplinado pela Lei 6.453/1977) e danos decorrentes de atentados terroristas ou atos de guerra 
contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras (Leis 10.309/2001 e 10.744/2003).

No STF, há muito que se decide pela aplicação da teoria do risco administrativo nos 
casos de responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF/88). Colha-se:

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - 
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE 
DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO 
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A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO 
OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO 
PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. - A 
teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos 
constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere 
fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder 
Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, 
por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o 
princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder 
Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima 
pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial 
sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes 
estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos 
que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil 
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a 
causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo 
(ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da 
atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, 
nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, 
independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional 
(RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade 
estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). 
- O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter 
absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da 
própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais 
configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a 
força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à 
própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO 
DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. - O Poder Público, ao 
receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial 
de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de 
sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários 
ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir 
em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. 
- A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos 
alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento 
escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado 
de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob 
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a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de 
ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal 
do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos 
causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, 
vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, 
ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade 
material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos 
agentes públicos. 
(RE 109615, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado 
em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081)

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.



40

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 

15 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa correta acerca do mandado de segurança no processo trabalhista:

a) A competência para julgamento dos mandados de segurança impetrados contra atos de 
juízes de direito que exercem jurisdição trabalhista delegada é da Justiça Comum.
b) Cabe mandado de segurança contra ato do juiz que se nega a homologar acordo entre as 
partes.
c) A despeito de o mandado de segurança exigir prova documental pré-constituída, o TST 
entende ser possível a emenda da inicial quando verificada, na petição inicial do mandamus, 
a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação.
d) Caso a tutela provisória tenha sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe 
mandado de segurança. É importante atentar, porém, que, apresentado pedido de 
reconsideração pela parte e mantida a decisão pelo magistrado, não há interrupção do prazo 
de decadência para impetração do remédio constitucional.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Está incorreta. Como se sabe, o artigo 112 da Constituição Federal 
determina que a lei crie Varas do Trabalho, sendo que, nas comarcas não abrangidas por sua 
jurisdição, é possível atribuí-la aos juízes de direito, com recurso ao respectivo Tribunal Regional 
do Trabalho. Nestas hipóteses, bem se vê, o juiz de direito exerce, excepcionalmente, jurisdição 
trabalhistas delegada. É juiz estadual, mas age como se juiz trabalhista fosse. Suas decisões serão 
analisadas, não pelo Tribunal de Justiça, mas sim pelo Tribunal Regional do Trabalho respectivo. 
Firmada essa premissa, ao analisarmos o inciso IV do artigo 114 da Constituição, observa-se 
que a Justiça do Trabalho possui competência material para julgamento “dos mandados de 
segurança (...), quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição”. Logo, é 
de competência da Justiça do Trabalho, não da Justiça Comum, o julgamento dos mandados 
de segurança impetrados contra atos de juízes de direito que exercem jurisdição trabalhista 
delegada na forma do artigo 112 da Constituição.

Alternativa B: Está incorreta! A assertiva contraria o disposto na Súmula 418 do TST, 
alterada recentemente pela Corte Superior Trabalhista: “A homologação de acordo constitui 
faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de 
segurança”. Anteriormente, a súmula referia-se, também, à concessão de liminar ser faculdade 
do juiz. Essa previsão foi acertadamente suprimida do enunciado. É que, segundo a doutrina 
moderna, uma vez preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, é 
direito da parte a obtenção do pleito cautelar ou antecipatório formulado, descabendo falar em 
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“faculdade do juiz” em seu deferimento.

Alternativa C: Está errada. Mesmo com o advento do CPC/2015, o TST continuou a 
entender ser impossível a aplicação das disposições relativas à emenda a inicial ao mandado 
de segurança. Nesse sentido, é a Súmula 415 do TST: “Exigindo o mandado de segurança prova 
documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) 
quando verificada, na petição inicial do ‘mandamus’,  ausência de documento indispensável ou 
de sua autenticação”.

Alternativa D: Está correta. Na Justiça do Trabalho vige princípio da irrecorribilidade 
imediata das decisões interlocutórias, conforme o artigo 893, §1º, da CLT. Ou seja, em regra, as 
decisões interlocutórias proferidas durante o processo trabalhista serão impugnadas somente 
por ocasião do recurso contra a decisão final. Há algumas exceções a esta regra, previstas na 
Súmula 214 do TST: (a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação 
Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; (b) suscetível de impugnação mediante 
recurso para o mesmo Tribunal; (c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a 
remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, 
consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT. A vigência do princípio, todavia, não significa que 
é impossível à parte opor-se contra decisões interlocutórias que possam lhe causar prejuízos 
significativos. Consoante o item II da Súmula 414 do TST, reproduzida, em parte, na assertiva 
em comento, “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”. Veja-se 
que o cabimento do mandado de segurança nestes casos justifica-se justamente diante da 
inexistência de recurso próprio. Assim, quando ele existir (ex.: tutela de urgência deferida em 
sentença), o instrumento processual cabível é o recurso, não o writ constitucional (item I da 
Súmula 414 do TST). Vale a transcrição integral da Súmula 414, recentemente alterada:

MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU 
NA SENTENÇA (nova redação em decorrência do CPC de 2015)
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. 
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.
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Em relação à segunda parte da assertiva, trata-se de interpretação decorrente do 
contido na OJ 127 da SDI-II do TST: “Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de 
mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e 
não aquele que a ratificou”. Ora, o ato efetivamente coator é a decisão que concedeu ou indeferiu 
a tutela de urgência pretendida pela outra parte, não aquela que ratificou a decisão inicial, pois 
naquele primeiro momento é que foi efetivamente ferido o direito líquido e certo do impetrante. 
Logo, é daquela decisão que se inicia a contagem do prazo decadencial para impetração do 
mandado de segurança, não havendo falar de interrupção do prazo pela superveniência de 
decisão confirmando o que já havia sido decidido. Esta é a alternativa correta, portanto.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

16 - QUESTÃO:

Considerando a jurisprudência do TST a respeito da competência da Justiça do Trabalho, 
partes e procuradores e representação processual, assinale a alternativa correta:

a) Admite-se o ajuizamento da reclamação trabalhista no domicílio do reclamante quando a 
reclamada for empresa de grande porte e prestar serviços em âmbito nacional.
b)  Em razão do jus postulandi, é possível conhecer da reclamação prevista no artigo 988 do 
CPC/2015 na hipótese em que o reclamante postula em causa própria, não comprovando sua 
condição de advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB.
c) É competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública na qual 
se postula o reajuste dos honorários repassados pelas operadoras de plano de saúde aos 
médicos credenciados.
d) Não existe expressa previsão legal de tolerância ao atraso no horário de comparecimento da 
parte na audiência. Assim, ainda que a parte compareça antes da prática de atos processuais 
relevantes e do encerramento da audiência, deve ser reconhecida sua confissão ficta. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Está correta. Em regra, define a competência territorial na Justiça 
do Trabalho, na forma do artigo 651 da CLT, o local da prestação de serviços, ainda que o 
empregado tenha sido contratado em outro lugar ou mesmo no estrangeiro. Há, todavia, 
exceções a esta regra. No caso de viajante ou agente comercial (CLT, art. 651, §1º), que trabalha 
em diversas localidades em razão da natureza de sua atividade, a competência será da Vara do 
Trabalho em que a empresa tenha agência ou filial e esteja subordinado o trabalhador. Na falta, 
será competente a Vara do Trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio ou 
a localidade mais próxima. O trabalhador brasileiro no estrangeiro (CLT, art. 651, §2º) poderá 
ajuizar a reclamatória no Brasil, no local da sede da empresa ou de qualquer uma de suas filiais, 
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salvo existente convenção internacional em sentido contrário. Por fim, se a prestação de serviços 
dá-se fora do local da contratação (CLT, art. 651, §3º), o empregado poderá propor a ação no 
local da celebração do contrato ou da prestação de serviços. Interpretando a disposição do §3º 
do artigo 651, no Informativo nº 146, o TST reconheceu, com base no princípio constitucional do 
amplo acesso à jurisdição e ao princípio protetivo do trabalhador, que “admite-se o ajuizamento 
da reclamação trabalhista no domicílio do reclamante quando a reclamada for empresa de 
grande porte e prestar serviços em âmbito nacional” (CC-54-74.2016.5.14.0006, SBDI-II, rel. 
Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, red. p/ acórdão Min. Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, 27.9.2016).

Alternativa B: Está incorreta. Já tratamos, aqui, do jus postulandi na Justiça do 
Trabalho e das restrições a ela impostas. No início deste ano, no entanto, o TST aparentemente 
reconheceu uma nova hipótese de exceção do cabimento do jus postulandi: a reclamação 
prevista no artigo 988 do CPC/2015. No julgamento da Rcl-20103-47.2016.5.00.0000 (Órgão 
Especial, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 6.12.2016 e veiculado no Info nº 150), a Corte 
reconheceu que “não se conhece de reclamação (art. 988 do CPC de 2015) na hipótese em que o 
reclamante postula em causa própria e não comprova sua condição de advogado regularmente 
inscrito nos quadros da OAB, pois a dispensa da capacidade postulatória mediante a 
competente habilitação técnica legal somente pode ocorrer nos casos expressamente 
autorizados por lei, conforme entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal”. O 
TST sustentou que, ao caso, não se aplicaria o jus postulandi de que trata o art. 791 da CLT, pois 
este dispõe acerca das lides decorrentes da relação de emprego, “ao passo que, na espécie, a 
reclamação envolve matéria sindical, de competência da Justiça do Trabalho em virtude do 
art. 114, III, da CF”. Incidiria, portanto, a ratio decidendi da Súmula no 425 do TST, cuja redação 
não faz referência à reclamação porque editada em momento anterior à existência do referido 
instrumento jurídico no âmbito da Justiça do Trabalho. Não se preocupe com o que marcar na 
prova. Provavelmente, se este entendimento for objeto de questão, virá sozinho, na forma como 
veiculado no informativo do TST e reproduzido nestes comentários. Por esta razão, inclusive, 
optei por tratar da Súmula 425 e deste julgado em rodadas separadas! Mas atenção: se na prova 
vier a literalidade da Súmula 425 do TST, como não foi ela modificada, deve ser considerada 
como correta!
 

Alternativa C: Está incorreta. Em rodadas passadas, já referimos que a competência 
material da Justiça do Trabalho encontra-se prevista no artigo 114 da Constituição Federal. O fato 
de ser uma Justiça Especializada não obsta que nela tramitem ações por ritos especiais, como a 
ação civil pública. É óbvio, porém, que há certa restrição do objeto nestas medidas processuais, 
em razão da restrição material imposta pelo dispositivo constitucional mencionado. Com base 
nisso, no julgamento do E-ED-RR-1485-76.2010.5.09.0012 (SBDI-I, rel. Min. Guilherme Augusto 
Caputo Bastos, 30.6.2016 e veiculado no Info nº 140), o TST reconheceu que “a Justiça do 
Trabalho é incompetente para processar e julgar ação civil pública na qual se postula o reajuste 
dos honorários repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados, 
pois a relação entre eles não possui natureza trabalhista”. Segundo a Corte, as operadoras 
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de plano de saúde, ligadas à chamada autogestão, atuam como intermediadoras entre os 
interesses dos usuários e dos prestadores de serviço, ao passo que os médicos credenciados 
não prestam serviço diretamente às operadoras, mas aos beneficiários/usuários, não havendo 
falar, portanto, em relação de trabalho nos moldes do art. 114, inciso I, da Constituição.

Alternativa D: Está incorreta. Efetivamente, nos termos da OJ 245 da SDI-I do TST, 
“inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência”. 
A pena pelo atraso da parte é o reconhecimento da confissão ficta da parte, isto é, é como 
se não tivesse comparecido à audiência. O TST, todavia, tem relevado atrasos ínfimos das 
partes, desde que demonstrada a ausência de prejuízos, ou seja, desde que a parte compareça 
antes da prática de atos processuais relevantes e do encerramento da audiência (TST-
RO-10734-07.2013.5.01.0000, SBDI-II, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 13.12.2016 
e veiculado no Info nº 151). Nestas hipóteses, não se justifica a aplicação da pena de confissão 
ficta à parte. Logo, está incorreta a assertiva em comento.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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DIREITO EMPRESARIAL

17 - QUESTÃO:

Considerando o entendimento do STJ acerca da falência e da recuperação judicial no Direito 
Brasileiro, assinale a alternativa correta:

a) O reconhecimento da extinção das obrigações não tributárias do falido, nos termos da Lei 
11.101/2005, depende de prova da quitação de tributos.
b) A natureza trabalhista do crédito impede que o credor requeira a falência do devedor.
c) O juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para decidir sobre 
o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, 
salvo quando se trate de crédito decorrente de relação de consumo.
d) É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação 
judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou 
da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Trata-se de hipótese de competência 
funcional, portanto, absoluta. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Está errada! O entendimento do STJ, em verdade, é que “o 
reconhecimento da extinção das obrigações não tributárias do falido nos termos do art. 135 
do Decreto-Lei 7.661/1945 (art. 158 da Lei 11.101/2005) não depende de prova da quitação de 
tributos”, conforme decisão no REsp 834.932-MG (Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 25/8/2015, 
DJe 29/10/2015 e veiculado no Info 572). Consoante decidido pelo STJ, o art. 187 do CTN - 
mesmo com a redação anterior à LC 118/2005 - é taxativo ao dispor que a cobrança judicial 
do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, e se o 
mesmo CTN não arrola a falência como uma das causas de suspensão da prescrição do crédito 
tributário (art. 151), não há mesmo como se deixar de inferir que o crédito fiscal não se sujeita 
aos efeitos da falência. Tem-se, então, que o pedido de extinção das obrigações do falido poderá 
ser deferido: a) com maior abrangência, quando satisfeitos os requisitos da Lei Falimentar e 
também os do art. 191 do CTN, mediante a “prova de quitação de todos os tributos”; ou b) em 
menor extensão, quando atendidos apenas os requisitos da Lei Falimentar, mas sem a prova de 
quitação de todos os tributos, caso em que as obrigações tributárias não serão alcançadas pelo 
deferimento do pedido de extinção.

Alternativa B: Está incorreta! O STJ, quando do julgamento do REsp 1.544.267-DF 
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 23/8/2016, DJe 6/9/2016 
e veiculado no Info n. 589), entendeu que “a natureza trabalhista do crédito não impede que 
o credor requeira a falência do devedor”, já que a Lei 11.101/2005 não faz qualquer distinção 
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entre a natureza do crédito que autoriza o credor a requerer a falência do devedor.

Alternativa C: Está errada. A assertiva reproduz, de forma equivocada, o julgamento 
do REsp 1.630.702-RJ (Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 2/02/2017, DJe 
10/02/2017, veiculado no Info n. 598). Segundo o decidido, “o juízo onde tramita o processo de 
recuperação judicial é o competente para decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 
execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente 
de relação de consumo”. Isso porque, conforme decidido pela Corte, uma vez deferido o 
pedido de recuperação judicial, fica obstada a prática de atos expropriatórios por juízo distinto 
daquele onde tem curso o processo recuperacional, independentemente da natureza da 
relação jurídica havida entre as partes. De fato, as especificidades da questão discutida, uma 
vez que os créditos decorrem de relação de consumo, não autorizam conclusão diversa: após 
a apuração do montante devido à parte autora, é imprescindível que se processe no Juízo da 
recuperação a correspondente habilitação, em razão da regra expressa do art. 49 da LFRE e sob 
pena de malferimento aos princípios e regras que regem o plano de reorganização da empresa 
recuperanda.

Alternativa D: É a correta! Segundo ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS, “o conceito 
de principal estabelecimento, todavia, não corresponde à noção geral que a expressão suscita 
inicialmente. De fato, quando se fala em principal estabelecimento, vem em nosso pensamento, 
de imediato, a ideia de sede estatutária/contratual ou matriz administrativa da empresa. 
Trata-se, porém, de noção equivocada. Para o direito falimentar, a correta noção de principal 
estabelecimento está ligada ao aspecto econômico: é o local onde o devedor concentra o maior 
volume de negócios”. Os Tribunais Superiores acompanham o entendimento doutrinário, 
consoante se depreende do julgado no STJ no CC 116.743-MG (Rel. Min. Raul Araújo, Rel. 
para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/10/2012, veiculado no Info n. 506): “o 
foro competente para recuperação e decretação de falência é o do juízo do local do principal 
estabelecimento do devedor (art. 3º da Lei n. 11.101/2005), assim considerado o local mais 
importante da atividade empresária, o do maior volume de negócios”. Por ocasião da decisão, 
ainda, o STJ fixou que “(...) a competência para processar e julgar falência é funcional e, portanto, 
absoluta”.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

18 - QUESTÃO:

Considerando as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sobre 
a figura do investidor-anjo, assinale a alternativa incorreta:

a) Dá-se o nome de investidor anjo à pessoa física ou jurídica que, para incentivar as 
atividades de inovação e os investimentos produtivos, realiza, em sociedade enquadrada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, aporte de capital. Essa quantia, por 
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expressa disposição legal, não integrará o capital social da empresa e nem será considerado 
receita da sociedade para seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
b) O investidor-anjo não será considerado sócio, nem terá qualquer direito à gerência 
ou voto na administração da empresa, bem como não responderá por qualquer dívida da 
empresa, inclusive em recuperação judicial, não se aplicando a ele as disposições relativas à 
desconsideração da personalidade jurídica.
c) As finalidades de fomento a inovação e investimentos produtivos deverão constar do 
contrato de participação celebrado entre investidor-anjo e a empresa que recebe o aporte de 
capital. O contrato de participação não poderá ter vigência superior a cinco anos.
d) Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-anjo terá direito de preferência 
na aquisição, bem como o direito de venda conjunta da titularidade do aporte de capital, nos 
mesmos termos e condições que forem ofertados aos sócios regulares. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

Referente a todas as alternativas: O Estatuto das Micro e Pequenas Empresas (Lei 
Complementar 123/2006) sofreu importante alteração no ano final do ano passado por meio 
da Lei Complementar 155/2016. Dentre as inovações trazidas, tem-se a figura do investidor-
anjo, tratada na questão. Esta temática já foi objeto de aposta nas redes sociais do Ouse Saber 
(Instagram: @ousesaber). Vale revisar os dispositivos legais relativos à matéria (61-A a 61-D da 
Lei Complementar 123/2006), embora, a nosso ver, os principais foram objeto de cobrança ou 
serão comentados abaixo.

Alternativa A: Está correta. A assertiva reproduz o caput, §§2º e 5º da Lei Complementar 
123/2006. De fato, o investidor-anjo, segundo o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, é 
a pessoa física ou jurídica, que realiza aporte de capital em uma empresa para incentivar as 
atividades de inovação e de investimento produtivo. O aporte não integrará o capital social 
da empresa e nem será considerado receita da sociedade para seu enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. O investidor-anjo, por seu turno, será remunerado 
na forma do contrato de participação.

Alternativa B: Está correta! Segundo o artigo 61-A, §4º, da Lei Complementar 
123/2006, o investidor-anjo não será considerado sócio, nem terá qualquer direito à gerência 
ou voto na administração da empresa, bem como não responderá por qualquer dívida da 
empresa, inclusive em recuperação judicial, não se aplicando a ele as disposições relativas à 
desconsideração da personalidade jurídica.

Alternativa C: Está errada e, portanto, deveria ser a assinalada. O contrato de 
participação é o instrumento que regula a relação havida entre o investidor-anjo e a empresa 
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que recebe o aporte de capital. Sua vigência máxima é de 7 (sete) anos, consoante o artigo 
61-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006. O prazo de 5 (cinco) anos é o máximo previsto para 
remuneração do investidor-anjo por seus aportes (LC123, art. 61-A, §4º, III). Já que se está 
falando de prazos: conforme o artigo 61-A, §7º, o investidor-anjo somente poderá exercer o 
direito de resgate depois de decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos do aporte de capital, ou prazo 
superior estabelecido no contrato de participação. 

Alternativa D: Está correta, pois reproduz o artigo 61-C da Lei Complementar 
nº 123/2006. Importante ressaltar, no particular, que é possível a  transferência da 
titularidade do aporte para terceiros (LC, art. 61-A, §8º). Todavia, a transferência de titularidade 
do aporte para terceiro alheio à sociedade dependerá do consentimento dos sócios, salvo 
estipulação contratual expressa em contrário. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

19 - QUESTÃO:

Considerando o entendimento do STJ sobre os contratos empresariais, assinale a alternativa 
correta:

a) O contrato de abertura de crédito, acompanhado de extrato da conta corrente ou de 
demonstrativo de débito, não é título executivo, tampouco constitui documento hábil para o 
ajuizamento de ação monitória.
b) É possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de representante 
comercial quando não houver previsão expressa em sentido contrário no contrato e existir 
demonstração, por outros meios, da existência da exclusividade.
c) Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente 
contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, 
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma 
espécie, ainda que a taxa cobrada seja mais vantajosa para o devedor.
d) Não é válida a  notificação por e-mail enviada ao franqueador para o exercício do direito de 
preferência previsto em contrato de franquia. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Está incorreta. A assertiva mistura duas disposições: (a) Súmula 233 
do STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-
corrente, não é título executivo”; e (b) Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito 
em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil 
para o ajuizamento da ação monitória”. Segundo a Corte, o contrato de abertura de crédito de 
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conta corrente, um documento particular, assinado pelos devedores, é bastante a comprovar 
a existência do débito e, embora não possua liquidez e certeza (pois “nele não há nenhuma 
afirmação de quem quer que seja dizendo-se em dívida de uma importância certa e determinada 
que lhe teria sido creditada”) mostra-se adequado a instruir a ação monitória.

Alternativa B: Está correta! O contrato de representação comercial é conceituado 
pelo artigo 1º da Lei nº 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa 
jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual 
por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, 
agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não 
atos relacionados com a execução dos negócios”. As cláusulas obrigatórias do contrato de 
representação comercial estão previstas no artigo 27 da mesma lei, dentre elas “indicação da 
zona ou zonas em que será exercida a representação” e “garantia ou não, parcial ou total, ou 
por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona” (alíneas “d” e “e”, respectivamente). 
É dizer, em regra, a previsão de exclusividade deve estar prevista no próprio contrato. Contudo, 
como fica o direito de comissões do representante comercial quando há omissão no contrato 
a respeito da exclusividade? O STJ, no REsp 1.634.077-SC (Rel. Min. Nancy Andrighi, por 
unanimidade, julgado em 9/3/2017, DJe 21/3/2017 e veiculado no Info nº 601), entendeu que: “É 
possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de representante comercial 
quando: (i) não houver previsão expressa em sentido contrário; e (ii) houver demonstração 
por outros meios da existência da exclusividade”. Segundo a Corte, mesmo com a omissão 
de dispositivo acerca da exclusividade em zona de atuação no contrato, o representante é 
protegido pela legislação de regência do contrato em comento, mais especificamente do 
artigo 31 e do parágrafo único da Lei nº 4.886/1965 (“Prevendo o contrato de representação a 
exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão 
pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de 
terceiros. A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos”). 
Esse entendimento, conforme o STJ, está em consonância com o propósito da lei em estabelecer 
mecanismos de proteção ao representante frente ao representado

Alternativa C: Está incorreta! A alternativa reproduz erronameante o texto da 
Súmula 530 do STJ: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros 
efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento 
aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações 
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. Com efeito, o 
ideal é que a cláusula que prevê a incidência de juros nos contratos bancários, também já preveja 
a taxa aplicável. Embora a ausência de previsão do percentual específico implique a nulidade 
da cláusula (CDC, art. 51, X), não se pode dizer que isso implique a impossibilidade de cobrança 
de juros, pois, segundo o artigo 591 do Código Civil, se o mútuo destina-se a fins econômicos, 
presumem-se devidos os juros. Diante desse impasse, o STJ construiu a tese presente na súmula 
acima transcritas: na impossibilidade de comprar a taxa contratada, aplica-se a taxa média de 
mercado, divulgada pelo Bacen, em seu sítio eletrônico, salvo se a taxa efetivamente cobrada 
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for mais vantajosa ao consumidor.

Alternativa D: Está incorreta. O contrato de franquia (ou franchising) “é o sistema pelo 
qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao 
direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, 
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 
operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou 
indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício” (L8955, art. 2º). Em 
outros termos, é o contrato em que uma empresa (franqueadora) cede a outra (franqueada) o 
direito de uso de determinada marca conhecida e consagrada entre os consumidores. No caso 
apresentado na assertiva, no contrato de franquia, havia previsão do direito de preferência da 
franqueadora para aquisição do estabelecimento comercial caso a franqueada desejasse aliená-
lo. Como é cediço, o exercício de direito de preferência depende de notificação do interessado 
para seu exercício. Poderia ser ela feita por meio eletrônico? Sim, desde que não haja disposição 
em contrário e a mensagem de e-mail contenha determinados requisitos! Nesse sentido, 
o STJ, no julgamento do REsp 1.545.965-RJ (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
22/9/2015, DJe 30/9/2015 e veiculado no Info nº 570), entendeu que: “É válida a notificação por 
e-mail enviada ao franqueador para o exercício do direito de preferência previsto em contrato 
de franquia, no caso em que, não tendo o contrato previsto forma específica para a notificação e 
sendo o correio eletrônico meio usual de comunicação entre franqueador e franqueado, houve 
ciência inequívoca do franqueador quanto à data do envio e do recebimento da mensagem, 
segurança quanto à legitimidade do remetente para tratar do assunto e, quanto ao conteúdo, 
respeito aos requisitos estabelecidos na cláusula contratual”.  Logo, está incorreta a assertiva.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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DIREITO CIVIL

20 - QUESTÃO:

Considerando as disposições legais, doutrinárias e o entendimento do STJ sobre a posse e as 
ações possessórias, é correto afirmar que:

a) O Código Civil brasileiro adotou, como regra, a teoria subjetiva de Savigny como justificadora 
da posse. Fez-se, porém, concessões excepcionais à teoria objetiva de Ihering, como, por 
exemplo, para a usucapião.
b) É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem 
público dominical.
c) O ordenamento jurídico brasileiro afastou a teoria da função social da posse, optando, 
unicamente, pela tutela da função social da propriedade.
d) Tratando-se de bem público de uso comum do povo, não é possível que particulares 
ajuízem  ação possessória para resguardar o livre exercício do uso de via municipal, ainda 
que ela tenha sido instituída como servidão de passagem.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Está incorreta. O Código Civil adotou, como regra, em seu artigo 1196, a 
teoria objetiva (ou simplificada) da posse, de autoria de Ihering, bastando, para configuração da 
posse, o corpus (ou elemento objetivo), isto é, ao poder físico sobre a coisa. Excepcionalmente, 
todavia, o Código Civil abraçou a teoria subjetiva de Savigny (MACETE! Subjetiva = Savigny), 
em que, além do corpus, seria necessário o animus rem sibi habendi (elemento subjetivo, ou 
seja, a intenção de ter a coisa como sua). É justamente a exigência de um elemento subjetivo 
que levou à adoção excepcional dessa teoria pelo Código Civil. Veja-se que, embora adequada 
para algumas situações (como é o caso, por exemplo, da usucapião), não se revela compatível 
com institutos como a locação, em que o locatário, a despeito de ser inequivocamente detentor 
da posse do bem, não seria considerado possuidor.

Alternativa B: Está correta. A alternativa reproduz o julgamento do REsp 1.296.964-
DF (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016 e 
veiculado no Info nº. 594), em que se decidiu que “É possível o manejo de interditos possessórios 
em litígio entre particulares sobre bem público dominical”. Sabe-se que, classicamente, o STJ 
entende que quando se estivesse diante de área pública, por se tratar de mera detenção, não 
seria possível a arguição de proteção possessória, ainda que entre particulares.   No entanto, 
recentemente, a Terceira Turma, revendo seu posicionamento, reconheceu a possibilidade da 
tutela da posse de litigantes situada em bem público. Agora, o STJ confirma este posicionamento. 
É importante notar que duas são as situações que devem ter tratamentos bem distintos: i) aquela 
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em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/
retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a 
imóvel situado em terras públicas. Para a Corte cidadã, a posse deve ser protegida como um fim 
em si mesma. Assim, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função 
social, pode ser reconhecida, de forma excepcional, a posse pelo particular sobre bem público 
dominical, até porque esta categoria de bem possui estatuto semelhante ao dos bens privados, 
não sendo considerado  res extra commercium (isto é, indisponível e inalienável).  Nestas 
hipóteses, portanto, tem-se que o particular poderá manejar interditos possessórios contra 
terceiros que venham a ameaçar ou violar a sua posse.

Alternativa C: Está errada. No Brasil, a doutrina é simpática a leitura de dispositivos 
do Código Civil a partir das teorias sociológicas da posse, que tem como principais defensores 
Raymond Saleilles, Silvio Perozzi e Antonio Hernandez Gil. Demonstrando a inclinação da 
doutrina brasileira à função social da posse, tem-se o Enunciado 492 da V Jornada de Direito 
Civil da CJF, no sentido de que “a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e 
deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos 
e sociais merecedores de tutela”. Além disso, pode-se extrair a valorização da posse-trabalho em 
diversos dispositivos legais do Código Civil, como, por exemplo, dos artigos 1228, §§ 4º e 5º, 1242, 
p. único e 1238, p. único2. Não se pode dizer, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro 
tenha afastado completamente a teoria da função social da posse, optando, unicamente, pela 
tutela da função social da propriedade, embora, efetivamente, haja citações expressas apenas 
a esta última no Código Civil.

 
Alternativa D: A alternativa está incorreta, pois contraria o julgamento do REsp 

1.582.176-MG (Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/9/2016, DJe 30/9/2016 e veiculado no 
Info nº. 590), em que o STJ consignou que “particulares podem ajuizar ação possessória para 
resguardar o livre exercício do uso de via municipal (bem público de uso comum do povo) 
instituída como servidão de passagem”. Como se sabe, os bens de uso comum do povo são 
aqueles destinados por natureza ou por lei ao uso coletivo. Segundo o STJ, a exclusão, pelo 
ordenamento jurídico, da proteção possessória sobre situações de fato exercida por particulares 
sobre bens públicos dominicais não alcança as hipóteses em que esse poder é exercido 
sobre bens públicos de uso comum do povo, razão pela qual há possibilidade jurídica na 
proteção possessória do exercício do direito de uso de determinada via pública. A posse consiste 
numa situação de fato criadora de um dever de abstenção oponível erga omnes. Outrossim, 
o instituto pode ser exercido em comum, na convergência de direitos possessórios sobre 
determinada coisa.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

2  TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 6. ed. São Paulo: Método, 2015. p. 919-921.
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21 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa correta sobre o contrato de compra e venda:

a) O vendedor de coisa móvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo 
de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do 
comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização 
escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias.
b) É abusiva a cláusula contratual que impõe ao comprador a responsabilidade pela 
desocupação de imóvel que lhe é alienado pela Caixa Econômica Federal.
c) Na venda com reserva de domínio, a transferência de propriedade ao comprador dá-se no 
momento em que o preço esteja integralmente pago. É neste momento, também, em que o 
comprador passa a responder pelos riscos da coisa.
d) Para a aferição do valor do imóvel para fins de enquadramento no patamar definido no art. 
108 do CC, o qual exige escritura pública para os negócios jurídicos acima de trinta salários 
mínimos, deve-se considerar o valor atribuído pelo Fisco, e não o declarado pelos particulares 
no contrato de compra e venda.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS:

Referente a todas as alternativas: O contrato de compra e venda é aquele pelo qual 
um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo 
preço em dinheiro. Está prevista nos artigos 481 a 532 do Código Civil. A compra e venda, quando 
pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. 
O contrato de compra e venda não transfere a propriedade, somente há comprometimento em 
se transferir o bem. Gera mera obrigação de direito obrigacional, e não real. Chama-se atenção, 
ainda, para as causas de anulabilidade e nulidade do contrato de compra e venda previstos nos 
artigos 496 e 497 do Código Civil. Relembra-se que é lícita a compra e venda entre cônjuges, com 
relação a bens excluídos da comunhão. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de 
uma não autoriza a rejeição de todas. 

Alternativa A: Está incorreta. A assertiva tratada da retrovenda (CC, art. 505 a 508), 
cláusula geral (ou pacto adjeto) passível de inclusão no contrato de compra e venda. Segundo o 
artigo 505 do Código Civil, “o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la 
no prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua 
autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias”. Como a retrovenda limita-
se a bens imóveis, a alternativa está incorreta. Destaca-se, ainda, que o direito de retrato, que é 
cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. 
Além disso, se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel, e só 
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uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o 
pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral.

Alternativa B: Está errada. O disposto na alternativa contraria o decidido pelo STJ 
no REsp 1.509.933-SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 
4/10/2016, DJe 18/10/2016 e veiculado no Info nº. 592), no sentido de que “a cláusula contratual 
que impõe ao comprador a responsabilidade pela desocupação de imóvel que lhe é alienado 
pela CEF não é abusiva”. Segundo a Corte, a possibilidade de ocupação do imóvel por terceiros 
e a quem compete o ônus pela desocupação não representam surpresa aos adquirentes, pois 
é informação que consta expressamente do edital de concorrência pública e do contrato a ser 
firmado. Logo, considerando-se que as condições de aquisição do imóvel foram postas e aceitas 
livremente por ambas as partes, não pode o contratante, tendo ciência de que está adquirindo 
um imóvel ocupado por terceiros, cujo valor pago, justamente por isso, é bem mais convidativo 
que o de um imóvel novo, querer furtar-se da responsabilidade que livre e conscientemente 
assumiu. Destacou-se, por fim, que o fato de a compra do imóvel ocorrer na esfera do Sistema 
Financeiro Habitacional - SFH não afasta o postulado da liberdade de contratação e a força 
vinculante do contrato.

Alternativa C: Está incorreta. A venda com reserva de domínio é tratada nos artigos 
521 a 528 do Código Civil. Segundo esta cláusula, na venda de coisa móvel, pode o vendedor 
reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. A cláusula de reserva 
de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para 
valer contra terceiros. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível 
de caracterização perfeita, para estremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor 
do terceiro adquirente de boa-fé. Segundo o artigo 524, a transferência de propriedade ao 
comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos 
da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue, o que torna a assertiva 
incorreta. Relembra-se que o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de 
domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação 
judicial. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente 
ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá 
recuperar a posse da coisa vendida. Nesta segunda hipótese, é facultado ao vendedor reter as 
prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o 
mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar lhe 
será cobrado.

Alternativa D: Está correta! A assertiva reproduz o decidido pelo STJ no REsp 
1.099.480-MG (Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 2/12/2014, DJe 25/5/2015 e Info nº 562): “para 
a aferição do valor do imóvel para fins de enquadramento no patamar definido no art. 108 do 
CC - o qual exige escritura pública para os negócios jurídicos acima de trinta salários mínimos 
-, deve-se considerar o valor atribuído pelo Fisco, e não o declarado pelos particulares no 
contrato de compra e venda”. Sustentou-se que essa interpretação do art. 108 do CC é mais 
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consentânea com a finalidade da referida norma, que é justamente conferir maior segurança 
jurídica aos negócios que envolvem bem imóveis. Ressaltou-se, também, que a avaliação 
levada a termo pela Fazenda Pública para fins de apuração do valor venal do imóvel é baseada 
em critérios objetivos, previstos em lei, os quais admitem aos interessados o conhecimento das 
circunstâncias consideradas na formação do quantum atribuído ao bem.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

22 - QUESTÃO:

Acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa que não se 
encontra em consonância ao entendimento dos Tribunais Superiores:
a) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de transporte de mercadorias 
vinculado a contrato de compra e venda de insumos
b) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência 
complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades 
fechadas.
c) Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a 
atender necessidades próprias, e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional 
o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários.
d) Tratando-se de típica relação de consumo, em contrato de franquia, a cláusula 
compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem 
ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento 
anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
 
> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Está correta. O conteúdo da assertiva é a tese fixada pelo STJ no 
julgamento do REsp 1.442.674-PR (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, 
julgado em 7/3/2017, DJe 30/3/2017 e veiculado no Info nº. 600): “Não se aplica o Código de 
Defesa do Consumidor - CDC ao contrato de transporte de mercadorias vinculado a contrato 
de compra e venda de insumos”. Consoante o entendimento da Corte, o conceito básico de 
consumidor foi fixado no CDC, em seu art. 2º, ao estatuir que “consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final”. A nota característica 
dessa definição está na identificação de uma pessoa (física ou jurídica) como destinatária final 
de um produto ou serviço para que possa ser enquadrada como consumidora. A condição 
de destinatário final de um bem ou serviço constitui a principal limitação estabelecida pelo 
legislador para a fixação do conceito de consumidor e, consequentemente, para a própria 
incidência do CDC como lei especial. Há necessidade, assim, de se estabelecer o alcance dessa 
expressão, que constitui o elemento teleológico dessa definição. Considera-se destinatário final 
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aquele que, no ato de consumir, retira o bem do mercado. Seguindo nessa linha de raciocínio, 
a Segunda Seção acabou por firmar entendimento centrado na teoria subjetiva ou finalista 
(REsp 541.867-BA, DJe 16/5/2005), posição hoje consolidada no âmbito deste STJ. Porém, a 
jurisprudência, posteriormente, evoluiu para admitir uma certa mitigação da teoria finalista 
na hipótese em que, embora não verificada a condição de destinatário final, constata-se a 
vulnerabilidade do consumidor profissional ante o fornecedor. No caso, não se aplica a referida 
mitigação da teoria finalista, pois a contratante do serviço de transporte sequer alegou a sua 
vulnerabilidade perante a empresa contratada. Portanto, sob a ótica da teoria finalista, seria 
o caso de analisar se a contratante do serviço de transporte de carga é destinatária final fática 
e econômica desse serviço. Contudo, uma vez que a carga transportada é insumo, o contrato 
celebrado para o transporte desse insumo fica vinculado a essa destinação, não havendo 
necessidade de se perquirir acerca da destinação econômica do serviço de transporte.

Alternativa B: Está correta. A assertiva traz o conteúdo da Súmula 563 do STJ: “O 
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, 
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. A distinção, 
basicamente, justifica-se pelo fato de as entidades abertas constituírem-se em empresas 
privadas, com o intuito de lucro, que oferecem planos de previdência privada que podem 
ser contratados por qualquer pessoa, ao passo que as entidades fechadas são fundações ou 
sociedades civis que se organizam com  o escopo de oferecer benefícios a um grupo determinado 
de pessoas, geralmente empregados de um grupo empresarial. As entidades fechadas não se 
enquadram no conceito de fornecedor (CDC, art. 3º), porque, ao não possuírem intuito de lucro, 
não há “(...) distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços” mediante 
contraprestação de um valor. Assim, enquanto nas entidades abertas a relação de consumo 
fica evidente, nas fechadas, segundo o STJ, “a relação jurídica existente entre os fundos de 
pensão e seus participantes é de caráter estatutário, sendo regida por leis específicas (LC 
108 e 109/2001), bem como pelos planos de custeio e de benefícios, de modo que, apenas 
em caráter subsidiário, aplicam-se a legislação previdenciária e a civil, não podendo incidir 
normas peculiares de outros microssistemas legais, tais como o CDC e a CLT” (3ª Turma. REsp 
1.421.951/SE. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/11/2014). 

Alternativa C: É a correta. A assertiva encontra-se em consonância ao decidido 
pelo STJ no julgamento do REsp 1.599.535-RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 
julgado em 14/3/2017, DJe 21/3/2017 e veiculado no Info nº. 600): “Deve ser reconhecida a 
relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, 
e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de 
valores e títulos mobiliários”. Em resumo, consignou-se que, pesar da alta incidência de regras 
reguladoras e uma longa lista de proibições, a natureza da atividade de corretagem de títulos 
e valores mobiliários não é substancialmente alterada: ainda é uma prestação de serviço a 
um consumidor final, que se subsume às exigências do artigo 2º do CDC. O valor da operação 
comercial envolvida em um determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza 
de consumidor a ele conferida pela legislação consumerista. Assim, o CDC é aplicável tanto ao 
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comércio popular quanto ao consumo de alto padrão. É incabível, aliás, segundo o STJ, retirar 
a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível 
de discernimento comparado ao da média dos consumidores. Assim, mesmo que haja um 
discernimento acima da média dos consumidores, não deixa de se encontrar o contratante de 
serviços de investimentos, em relação às empresas, numa situação de clara vulnerabilidade 
referente à prestação de serviço contratada.

Alternativa D: É a incorreta. Com efeito, segundo o STJ, no contrato de franquia, não 
há uma relação de consumo tutelada pelo CDC, mas de fomento econômico, com intuito de 
estimular as atividades empresariais do franqueado. O franqueado não é consumidor final, mas 
sim quem irá comercializar os produtos e serviços da franquadora a um destinatário final, este 
sim consumidor segundo o CDC. A vedação à arbitragem compulsória nos contratos de franquia, 
portanto, não decorre da previsão do artigo 51, inciso VII, do CDC, mas sim da previsão do artigo 
4º, §2º, da Lei nº. 9.307/96 (“Os contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia 
se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a 
sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura 
ou visto especialmente para essa cláusula”), pois os contratos de franquia tem, segundo o STJ, 
natureza de contratos de adesão. Foi nesse sentido o julgamento do REsp 1.602.076-SP (Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/9/2016, DJe 30/9/2016 e veiculado no Info nº. 591).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

23 - QUESTÃO:

À possibilidade de se estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos 
“sócios ocultos” para responsabilizar um indivíduo que coloca sua empresa em nome de um 
terceiro dá-se o nome de: 

a) Teoria da desconsideração da personalidade jurídica expansiva.
b) Teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa.
c) Teoria da desconsideração da personalidade jurídica indireta.
d) Teoria da despersonalização da pessoa jurídica.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIOS:

Relativo a todas as alternativas: Em razão do sistema capitalista, o exercício de 
atividade econômica é fomentado pelo Estado. Uma das formas de incentivo é justamente a 
positivação do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, segundo o qual, 
“os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão 
depois de executados os bens sociais”. Em outras palavras, as sociedades empresárias possuem 
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personalidade e patrimônio próprios, que não se confunde com a dos sócios que a compõe. 
O princípio transmite tranquilidade ao sócio que sabe, de antemão, que poderá desenvolver 
atividade econômica, sem que seus bens particulares sejam atingidos pela dívida da sociedade. 
Essa proteção conferida pelo legislador, todavia, abre brechas para possibilidade de abusos e 
fraudes que poderiam prejudicar credores, consumidores, o Estado, etc. Como forma de coibir 
isso, previu-se a possibilidade excepcional de desconsideração da personalidade jurídica das 
empresas, a partir da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (teoria da penetração 
ou disregard of the legal entity). A aplicação da teoria dá-se de forma episódica, dependendo do 
preenchimento de determinados requisitos legais, e não implica na extinção da personalidade 
jurídica da empresa (a medida incide em determinado caso concreto e depois cessa). Quanto 
aos requisitos legais para efetivação da medida, no Brasil, adotou-se duas teorias: (a) Maior (ex.: 
CC, art. 50): exige-se, cumulativamente, abuso da personalidade jurídica (consubstanciada em 
desvio da finalidade ou confusão patrimonial) e prejuízo ao credor; e (b) Menor (ex.: CDC, art. 
28 e L9605, art. 4º): somente é necessário o prejuízo ao credor, isto é, é possível sempre que a 
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. Preenchidos os requisitos 
legais e observado o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC/2015, é possível que 
o juiz desconsidere a personalidade jurídica da sociedade empresária e atinja o patrimônio 
dos sócios. Com o tempo, porém, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi 
evoluindo e se desenvolvendo, com o objetivo de evitar outras formas de abuso e fraudes. O 
objetivo da questão é revisá-las.

Alternativa A: Está correta. Dá-se o nome de teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica expansiva à possibilidade de se estender os efeitos da desconsideração 
da personalidade jurídica aos “sócios ocultos” para responsabilizar um indivíduo que coloca 
sua empresa em nome de um terceiro (os populares “laranjas”). Na parte de “transcrições” do 
Informativo nº 732 do STF, há interessante julgado (MS 32.494/DF) a respeito da possibilidade 
de a Administração Pública, em âmbito administrativo, aplicar a teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica expansiva e estender a outras empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico os efeitos da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, quando a empresa que 
participou da licitação é, em verdade, “laranja” do grupo empresarial anteriormente punido. 
Na ocasião, a medida cautelar foi deferida para suspender a eficácia de item de acórdão do TCU 
que reconhecia a possiblidade desta medida. Ainda aguarda-se, no entanto, o julgamento de 
mérito do remédio constitucional. 

Alternativa B: Está incorreta. O Enunciado 283 da CJF traz o conceito de 
desconsideração inversa: “é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 
‘inversa’ para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar 
bens pessoais, com prejuízo a terceiros”. O instituto passou a contar com previsão legal expressa 
no artigo 133, §2º, do CPC/2015. O exemplo mais clássico de aplicação desta teoria é aquele do 
cônjuge que, ciente de dissolução da sociedade conjugal que se avizinha, esconde seus bens 
pessoais em sociedade empresária de que é sócio para evitar que eles sejam partilhados com o 
outro cônjuge. 
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Alternativa C: Está incorreta. Dá-se o nome de desconsideração da personalidade 
jurídica indireta quando objetiva-se atingir o patrimônio de empresa controladora que se 
utiliza de empresas controladas ou coligadas para o cometimento de fraudes. 

Alternativa D: Está incorreta. A despersonalização é a dissolução da pessoa jurídica. 
Não é episódica, mas sim permanente. Exemplo de previsão de despersonalização em nosso 
ordenamento jurídico é o do artigo 24 da Lei nº 9.605/98. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.

24 – QUESTÃO:

Sobre os institutos da hipoteca e da servidão, julgue os itens a seguir com base nas disposições 
do Código Civil:

a) Instituída hipoteca sobre determinado imóvel, é vedado ao proprietário aliená-lo até que 
a obrigação garantida seja integralmente satisfeita.
b) Um mesmo imóvel não pode ser objeto de mais de uma hipoteca, sob pena de nulidade do 
novo gravame.
c) Considera-se direito de preferência do credor hipotecário a possibilidade de reivindicar o 
bem contra um terceiro adquirente.
d) Para fins de extinção de uma servidão mencionada no título da hipoteca, faz-se necessário 
o consentimento do credor hipotecário.
e) As servidões prediais consideram-se extintas no caso de divisão dos imóveis envolvidos.

> RESPOSTA: Alternativa D.

>> COMENTÁRIOS:

A servidão e a hipoteca figuram entre os direitos reais previstos no art. 1.225 do 
Código Civil. Sobre a forma de constituição dos direitos reais, é muito importante conhecer a 
redação dos arts. 1.226 e 1.227:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, 
ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos 
por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de 
Registro de Imóveis dos referidos títulos (Arts. 1.245 a 1.247), salvo os 
casos expressos neste Código.
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Enquanto a hipoteca consiste em ônus constituído sobre determinado bem (móvel ou 
imóvel) ou direito3 para fins de garantia de uma obrigação (direito real de garantia), a servidão 
é restrita aos imóveis e refere-se a ônus por meio do qual um prédio proporciona utilidade a 
outro (direito real de gozo ou fruição).

Feito esta brevíssima introdução, vamos às previsões específicas que embasam as 
alternativas.

Alternativa A: Item errado. O artigo 1.420 do Código Civil prescreve o seguinte:

Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou 
dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados 
em penhor, anticrese ou hipoteca.
§ 1o A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as 
garantias reais estabelecidas por quem não era dono.
§ 2o A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em 
garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos; mas 
cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver.

Complementando a previsão supra, o art. 1.475 do Código Civil dispõe que “é nula a 
cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado”.

Portanto, conclui-se que a hipoteca não elimina o poder do proprietário dispor da 
coisa e tampouco pode condicionar a alienação ao consentimento do credor hipotecário.

Alternativa B: Item errado. O Código Civil admite a sub-hipoteca, ou seja, novo ônus 
constituído sobre o mesmo bem, conforme previsão do art. 1.476 do Código Civil:

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.

Por óbvio, a primeira hipoteca tem prioridade e preferência, razão pela qual, “salvo 
o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá 
executar o imóvel antes de vencida a primeira” (art. 1.477 do Código Civil).

Alternativa C: Item errado, pois na realidade trouxe a definição do direito de sequela. 
O direito de preferência encontra-se previsto no art. 1.422:

3  Art. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca: I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles; II - o 
domínio direto; III - o domínio útil; IV - as estradas de ferro; V - os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independen-
temente do solo onde se acham; VI - os navios; VII - as aeronaves; VIII - o direito de uso especial para fins de moradia; IX - o 
direito real de uso.
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Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir 
a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros 
credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.
Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as 
dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente 
a quaisquer outros créditos.

O parágrafo único excepciona as previsões de leis especiais, a exemplo da Lei de 
Falências (Lei 11.101/05), que, em seu art. 83, põe o crédito trabalhista com preferência sobre 
os créditos com garantia real.

Veja que o artigo transcrito acima também prevê o direito de excussão do bem, ou 
seja, a possibilidade de promover a alienação judicial do bem dado em garantia, com o objetivo 
de satisfazer a obrigação.

Por fim, o direito de sequela, conforme narrado no item, implica na regra: a garantia 
segue a coisa independente de quem o possua. O credor hipotecário pode exigir a satisfação 
da obrigação sobre o bem dado em garantia, ainda que este tenha sido alienado a um terceiro.

Alternativa D: Item correto. É a conclusão que se extrai do art. 1.387 do Código Civil:

Art. 1.387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só 
se extingue, com respeito a terceiros, quando cancelada.
Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão 
se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para a cancelar, 
o consentimento do credor.

Alternativa E: Item errado. A servidão é regida pelo princípio da indivisibilidade e 
subsistem em caso de divisão de imóveis, conforme preceitua o art. 1.386 do Código Civil:

Art. 1.386 As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de 
divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio 
dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, 
salvo se, por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um 
ou de outro.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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25 – QUESTÃO:

Acerca dos contratos de comodato e mútuo, julgue os itens a seguir:

a) Se o comodato não tiver prazo convencional fixado, o comodante poderá suspender 
o uso e gozo da coisa emprestada, desde que notifique o comodatário do seu intento com 
antecedência  mínima de 60 dias.
b) Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, 
antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo dano 
ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior.
c) O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não 
pode ser reavido do mutuário, mas implica na responsabilidade de seus eventuais fiadores.
d) O mútuo consiste em empréstimo gratuito de coisas infungíveis.
e) O comodante pode exigir retribuição mensal pelo uso da coisa emprestada, desde que se 
trate de empréstimo para fins econômicos.

> RESPOSTA: Alternativa B.

>> COMENTÁRIOS:

Mantendo o foco na temática dos Contratos, a questão versa sobre dois contratos 
semelhantes, cujas peculiaridades devem ser bem memorizadas pelos candidatos.

A princípio, cumpre esclarecer que o comodato é o empréstimo gratuito de coisas 
infungíveis, ao passo que o mútuo é o empréstimo de coisa fungível, podendo ser gratuito ou 
oneroso.

Alternativa A: Item errado. Estabelecido prazo convencionado ou não, o comodante 
não poderá suspender o uso da coisa emprestada sem o reconhecimento judicial de uma 
necessidade imprevista e urgente. É o que estabelece o art. 581 do Código Civil:

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á 
o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo 
necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o 
uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou 
o que se determine pelo uso outorgado.

Alternativa B: Item correto. É a reprodução literal do art. 583 do Código Civil.

Alternativa C: Item errado. O mútuo feito ao menor sem consentimento do seu 
representante legal afasta a responsabilidade inclusive dos fiadores, com fundamento no art. 
588 do CC:
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Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele 
sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de 
seus fiadores.

Alternativa D: Item errado. Como visto, o mútuo pode ser gratuito ou oneroso e 
refere-se a coisas fungíveis. Eis a previsão dos arts. 586 e 591 do CC:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é 
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo 
gênero, qualidade e quantidade.

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se 
devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a 
taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Notem, todavia, que a limitação da taxa de juros prevista na parte final do art. 591 
não é aplicável a contratos bancários firmados com instituições financeiras.

Alternativa E: Item errado. O enunciado tenta confundir o candidato, atribuindo 
ao comodato disposições sobre o mútuo. Como já citado acima, o comodato consiste em 
empréstimo gratuito, não sendo cabível retribuição mensal, ressalvada a situação em que o 
comodatário encontra-se em mora:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria 
fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o 
contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. 
O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, 
até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

26 – QUESTÃO:

Sobre a recovenção, assinale a alternativa correta:

a) A reconvenção é compreendida como o exercício do direito de ação do réu dentro do mesmo 
processo, independentemente da sua conexão com a ação principal ou com o fundamento da 
defesa.
b) O julgamento da reconvenção depende do julgamento da ação principal, de modo que a 
extinção sem julgamento desta também provoca a extinção sem julgamento da reconvenção. 
c) A reconvenção poderá ser proposta contra o autor da ação e contra terceiro em litisconsórcio 
passivo.
d) A reconvenção depende do oferecimento da contestação para ser conhecida.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Errada. É inegável que a reconvenção consiste no exercício de pretensão 
própria do réu no âmbito da ação em que figura no polo passivo. Com a reconvenção haverá 
uma ampliação objetiva ulterior do processo, que passará a contar com duas ações: a originária 
e a reconvencional. Lembrando que não se trata de pluralidade de processos, pois o processo 
continua sendo um só. A reconvenção é uma mera faculdade processual, podendo o réu que 
deixar de reconvir ingressar de forma autônoma cm a mesma ação que teria ingressado sob a 
forma de reconvenção. 

Contudo, embora a alternativa tenha conceituado corretamente o instituto, ela errou 
ao afirmar que a reconvenção independe de conexão com a ação principal ou com o fundamento 
da defesa, pois o art. 343 sujeita a reconvenção a tais condições, conforme se observa: “Na 
contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com 
a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

Alternativa B: Errada. Apresentada a reconvenção, ela passa a ser autônoma 
relativamente à ação originária, de forma que, se por qualquer razão a ação originária for 
extinta sem o julgamento do mérito, inclusive a desistência do autor, tal extinção não afetará a 
reconvenção, que prosseguirá normalmente. Isso é o que aduz o §2º do art. 343 do CPC/15: “A 
desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não 
obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção”.

Assim, a alternativa está incorreta.



65

Alternativa C: Correta. Diferentemente do CPC/73, o art. 343 do CPC/15 não traz 
expressamente a previsão de que a legitimidade ativa da reconvenção é do réu e que a passiva 
é do autor da ação originária. Ao contrário, os §§3º e 4º permitem a ampliação subjetiva da 
demanda na reconvenção, seja em razão do ingresso com ação reconvencional em face do 
autor e de terceiro que não estava originariamente na demanda seja em razão do réu ingressar 
com ação reconvencional em litisconsórcio ativo com terceiro estranho à demanda originária. 
Senão vejamos o novel permissivo legal:

§3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.
§4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com 
terceiro.

Alternativa D: Errada. Conforme explicado no comentário da alternativa B, a 
reconveção é autônoma e independente em relação à ação originária, servindo de fundamento 
também para defender a desnecessidade de oferecimento de contestação como requisito de 
seu conhecimento, até porque a lei não faz essa exigência. 

Ao contrário, o §6º do art. 343 do CPC/15 é enfático e claro ao afirmar que “O réu 
pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação”. 

No CPC/15, há duas formas de ingresso com reconvenção: (i) como tópico da 
contestação; ou (ii) de forma autônoma quando o autor não contestar.

Assim, a alternativa está incorreta.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

27 - QUESTÃO:

Um servidor público municipal X impetrou mandado de segurança em face de ato do Secretário 
de Saúde do Município de Belo Horizonte questionando a supressão de parcela salarial de sua 
remuneração. Seu pedido foi julgado procedente, tendo sido fixados honorários advocatícios 
em seu favor. O Município de Belo Horizonte interpôs recurso de apelação, o qual não foi 
contrarrazoado pelo servidor X. O tribunal negou provimento ao recurso e majorou os 
honorários em favor do servidor. Sobre a situação hipotética narrada e sobre honorários 
advocatícios, assinale a alternativa correta:

a) No caso em tela, é incorreta a fixação de honorários advocatícios. Porém, com o julgamento 
do recurso, foi correta a condenação do recorrente em honorários.
b) Se o servidor X tivesse ajuizado uma ação ordinária, a majoração dos honorários seria 
devida mesmo que a apelação não tivesse sido contrarrazoada. 
c) Regral geral, em caso de improvimento de embargos de declaração, não é possível a 
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majoração de honorários advocatícios.
d) Em face de decisão interlocutória que não fixa honorários de sucumbência, é possível a 
majoração de honorários com fundamento no §11 do art. 85 do CPC.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Errada. É inquestionável que, no mandado de segurança, é incabível 
a condenação de honorários advocatícios, seja em favor do impetrante ou do impetrado. Isso 
porque o art. 25 da Lei n 12.016/2009 vedou a condenação em honorários advocatícios no 
rito dessa ação constitucional, nos seguintes termos: «Não cabem, no processo de mandado 
de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos 
honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”.

Nesse sentido, por ser vedada a fixação de honorários de sucumbência, o STF e o 
STJ entenderam que, igualmente, não caberia a fixação de honorários recursais, na forma do 
§11 do art. 85 do CPC/15, em caso de recurso interposto no curso de processo cujo rito exclua a 
possibilidade de condenação em honorários. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso 
extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também 
não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO – 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, 
preconizados no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015, 
quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo 
cujo rito os exclua. (ARE 948578 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 
Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016) 

PROCESSUAL   CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO  3/STJ.  ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE 
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  À MOTIVAÇÃO 
ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 
1.  No  recurso  ordinário interposto contra acórdão denegatório de 
mandado  de segurança  também se impõe à parte recorrente o ônus 
de impugnar  especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, 
pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade. 
2.  O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 
condenação  em  honorários  advocatícios  “no processo mandamental”, 
expressão  que  reúne  a ideia de ação e do procedimento subjacente, 
com  a  petição  inicial,  as informações  da autoridade coatora, a 
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intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, 
ainda,  os  recursos  consequentes,  de  maneira  a  afastar a incidência do 
regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Recurso ordinário em mandado 
de segurança não conhecido. (RMS 52024/RJ, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, Dje 
14/10/2016)

Portanto, seja no juízo de primeiro grau ou na esfera recursal, no âmbito do mandado 
de segurança não é possível a fixação de honorários.

Alternativa B: Correta. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é cabível a 
majoração de honorários recursais, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou 
contraminuta pelo advogado da parte recorrida. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE MULTA. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. 
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR 
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE 
MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE 
NA ESTRITA SEARA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. ART. 1.021, § 
4º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS EM 1/4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. 
MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. 
CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO. 
(AI 864689 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 11-11-2016 PUBLIC 14-11-2016) 

O fundamento para a manutenção da majoração dos honorários foi a necessidade 
de se combater a litigância procrastinatória, servindo ela de medida de desestimulo para que a 
parte recorrente persista com a interposição de sucessivos recursos. 

Alternativa C: Errada. É certo que a doutrina entende que, mesmo sob a regência 
do CPC/15, não cabem honorários advocatícios no julgamento de embargos de declaração, 
seja em primeira instância, seja nos tribunais. Nesse sentido aduzem Fredie Didier e Leonardo 
Carneiro da Cunha: 
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“No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de 
honorários advocatícios anteriormente fixados. Isso porque o §11 do 
art. 85 do CPC refere-se a tribunal, afastando a sucumbência recursal no 
âmbito da primeira instância. Assim, opostos embargos de declaração 
contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência 
recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do 
relator ou contra acórdão” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro 
da. Curso de direito processual civil. Vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2016, 
p. 54).

Contudo, ao contrário do que defendem os respeitáveis autores, o STF, no julgamento 
do RE 929925, divulgado no informativo 829, entendeu que, a partir da vigência do CPC de 
2015, é possível a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios na hipótese 
de o recurso de embargos de declaração, interposto perante Tribunal, não atender os requisitos 
previstos no art. 1.022 e tampouco se enquadrar em situações excepcionais que autorizem a 
concessão de efeitos infringentes. Senão vejamos também:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. 
EXECUÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 
ORIUNDOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. 
POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS 
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A 
ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA 
SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
(RE 919048 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 
em 31/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 
PUBLIC 29-06-2016) 

Assim, percebe-se que o STF enfrentou o tema e, por ora, entende que, em relação 
aos embargos interpostos em tribunal, é possível a majoração de honorários no julgamento de 
embargos de declaração, o que torna a alternativa incorreta. 

Alternativa D: Errada. Pelo contrário, o STJ entendeu que não cabe a majoração de 
honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015, quando o recurso é 
oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 

AGRAVO  INTERNO  NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO 
SOB A ÉGIDE DO  NOVO  CPC.  NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.   MAJORAÇÃO   DOS   HONORÁRIOS   
ADVOCATÍCIOS.   ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. 
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1. Não se conhece do agravo do art. 1.021 do novo Código de Processo 
Civil  que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 
agravada. 2.  Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos 
termos do § 11  do  art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo 
de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 3. Agravo 
interno não conhecido. (AgInt no REsp 1507973/RS, Rel. Ministro JOÃO 
OTAVIO NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, Dje 
24/05/2016) 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

28 – QUESTÃO:

A Associação dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais do Município de Belo Horizonte 
ajuizou ação civil pública requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade e 
da ilegalidade de Portaria do Prefeito que extinguiu o pagamento de gratificação por 
produtividade paga aos auditores municipais sobre o montante de tributos arrecadados pelo 
Tesouro Municipal. O juiz deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória para suspender 
a referida portaria. Sobre a situação narrada no caso e sobre as ações coletivas, assinale a 
alternativa correta:

a) O juiz errou, pois não poderia ter deferido pedido de tutela provisória sem a prévia 
manifestação do Município no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 
b) A aludida associação é substituta processual de todos os auditores fiscais de tributos do 
Município de Belo Horizonte. 
c) Tendo sido ajuizada ação individual por um dos auditores fiscais filiados à associação, o 
juiz não poderá determinar suspensão dessa ação, pois ela é autônoma em relação à ação 
coletiva.
d) Eventual sentença de mérito aproveitará todos os auditores fiscais de tributos do Município 
de Belo Horizonte.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Correta. De fato, não poderia ter o magistrado deferido o pedido de 
tutela provisória sem a prévia manifestação do representante judicial do Município de Belo 
Horizonte, conforme aduz o art. 2º da Lei nº 8.437: “No mandado de segurança coletivo e na ação 
civil pública, a liminar concedida, quando cabível, pós a audiência do representante judicial da 
pessoal jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas”. 
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Portanto, o juiz incorreu em error in procedendo, pois inobservou regra processual 
afeta ao regime jurídico dos entes públicos. 

Alternativa B: Errada. Em verdade, quando atuam em demandas coletivas, as 
associações assumem a qualidade de representantes processuais dos seus associados, não 
sendo elas substitutas processuais. Por essa razão, entendeu o STF que apenas os associados 
ao tempo da propositura da ação que conferiram autorização, seja por meio de assembleia, 
seja ela individual, poderão executar o título judicial decorrente de ação coletiva proposta por 
entidade associativa. Senão vejamos a tese firmada no RE 573232: “I - A previsão estatutária 
genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em juízo, as associação na defesa de direito 
dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, 
nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título 
juidicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no 
processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO Nº 02/
STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE 
SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LEGITIMIDADE 
ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA O FEITO EXECUTIVO. REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA POR ASSEMBLÉIA. 
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO RE 573.232 RG/
SC, REL. MIN. MARCO AURÉLIO. JUÍZO DE RETRAÇÃO. ART. 543-B, § 3°, 
DO CPC/1973. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS 
PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, CONHECER DO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. 1. O Pretório Excelso no julgamento 
do RE 573.232 RG/SC, rel. Min. Marco Aurélio, sob a sistemática do art. 
543-B do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que as balizas 
subjetivas do título executivo judicial são definidas pela representação 
no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos 
associados e a lista destes juntada à inicial, ressalvada a hipótese de 
impetração de mandado de segurança, ocasião em que atua como 
substituto processual de seus associados. 2. Contudo, no feito executivo 
detém legitimidade para atuar como representante processual dos 
associados, devendo estar expressamente autorizada, seja por 
autorização individual, seja pela aprovação em Assembléia. Precedente. 
3. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento 
manejado pela embargante, tendo concluído que “a hipótese dos autos 
não é de substituição processual, mas sim de representação processual, 
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ainda mais considerando que se trata de processo de execução de título 
judicial extraído de processo coletivo”, de forma que “não é necessária a 
autorização individual de cada um dos associados para ajuizamento de 
ação por entidade associativa, bastando a conferida em assembléia geral 
da entidade, a qual consta à fl. 73 destes autos” (fl. 88/89-e). O referido 
entendimento se coaduna com a conclusão alcançada pelo Pretório 
Excelso no julgamento do RE n. 573.232/SC, inclusive, quanto ao que 
consiste a “autorização expressa”. 4. Logo, tendo o acórdão recorrido 
assentado a existência de autorização expressa em favor da Associação, 
não há que se falar em extinção do feito, por não ter sido apresentada 
a autorização assemblear previamente ao ajuizamento da ação, posto 
que consoante o disposto no art. 13 do CPC/1973 - vigente à época da 
propositura da ação - e no art. 76 do CPC/2015, o juízo, não verificando a 
existência de autorização para demandar a execução do título executivo 
judicial, marcará prazo razoável para a correção desse defeito antes 
de extinguir o processo. 5. Contudo, antes de se prosseguir com o feito 
executivo, cabe a realização de um juízo de instrução - que não pode ser 
realizado em recurso especial nos termos da Súm n. 7 do STJ - a fim de se 
aferir se os servidores nominados na execução efetivamente são filiados 
à Associação. 6. Dessa feita, a pretensão da União merece parcial acolhida 
para: I) declarar que as Associações não tem legitimidade para substituir 
seus membros em execução de sentença, mas sim para representá-los, 
desde que devidamente autorizada, seja por autorização individual seja 
por aprovação em assembléia; II) remeter os autos à origem para aferição 
quanto a efetiva filiação dos servidores à Associação. 7. Embargos de 
declaração acolhidos com efeitos modificativos, dando provimento ao 
agravo regimental interposto, para fins de se conhecer
do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial da União.(EDcl 
no AgRg no AREsp 137153, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, Dje 05/05/2017)

Alternativa C: Errada. Ao contrário do que aduz a alternativa, pois, ajuizada ação 
coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 
individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, tendo o juiz o poder de determinar 
essa suspensão. Senão vejamos:

RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica, nos termos da Lei nº 11.738/08. SUSTAÇÃO 
DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1. Segundo 
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precedentes deste Superior Tribunal, “ajuizada ação coletiva atinente 
a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as 
ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. (v.g.: 
REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Segunda Seção, julgado 
em 28/10/2009, DJe 14/12/2009). 2. Este STJ também compreende que 
o posicionamento exarado no referido REsp 1.110.549/RS, “não nega 
vigência aos aos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 
com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da 
potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante 
do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação 
dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008)”.
3. Recurso Especial conhecido, mas não provido. (REsp 1.353.801, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/08/2013, Dje 23/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANEJADO 
SOB A ÉGIDE DO CPC/73.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANO  MORAL  
DECORRENTE  DE  DANO AMBIENTAL.  SOBRESTAMENTO  DO FEITO. 
MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.  
REGRAMENTO  DIRIGIDO  AOS  TRIBUNAIS DE SEGUNDA  INSTÂNCIA.  ART.  
543-C  DO CPC/73. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73.  OMISSÃO,  FALTA 
DE FUNDAMENTAÇÃO E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL  
INEXISTENTES.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUSA DE PEDIR QUE COINCIDE  
COM  A  DA  AÇÃO  INDIVIDUAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO
INDIVIDUAL  ATÉ  O  JULGAMENTO  DA  AÇÃO COLETIVA DE DANO 
AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA 
CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1.  Inaplicabilidade  do  NCPC  neste  
julgamento  ante os termos do Enunciado  nº 2 aprovado pelo Plenário do 
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos  recursos  interpostos  com  fundamento 
no CPC/1973 (relativos a decisões  publicadas  até 17 de março de 2016) 
devem ser exigidos os requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  
prevista,  com  as interpretações  dadas  até  então  pela  jurisprudência  
do Superior Tribunal de Justiça. 2.   A   afetação  de  determinado  recurso  
ao  rito  dos  recursos repetitivos,  nos  termos  do  art.  543-C,  do  CPC,  
não implica a suspensão  ou sobrestamento das demais ações já em 
curso no Superior Tribunal  de  Justiça,  mas  apenas  as  em trâmite nos 
tribunais de origem  3. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o 
Tribunal a  quo  se  manifesta  clara  e  fundamentadamente acerca dos 
pontos indispensáveis  para  o  desate  da  controvérsia,  e  desnecessário 
rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. 4. As instâncias 
ordinárias consignaram que as causas de pedir entre a  ação  coletiva  e a 
individual são idênticas, sendo que nas ações civis  públicas  também  está  
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sendo pleiteada a reparação dos danos morais sofridos pelas pessoas 
expostas à contaminação. 5.  Reconhecendo  se  tratar  de  macro-lide  
geradora  de processos multitudinários,  forçosa  a  suspensão  das ações 
individuais até o julgamento  das  Ações Civis públicas nºs 5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2,  encontrando-se,  assim, o 
acórdão recorrido em harmonia   com   o   entendimento  consolidado  no  
STJ  em  recurso repetitivo. Precedente da Segunda Seção. 6. Não sendo 
a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação   
dos   fundamentos  invocados  pela  decisão  agravada, mantém-se  a  
decisão  proferida,  por  não haver motivos para a sua alteração. 7. Agravo 
regimental não provido. (AgRg no REsp 1541065, Rel. Ministro MOURA 
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, Dje 14/11/2016)

Vale salientar que esse entendimento não nega vigência aos artigos 103 e 104 do 
CDC, ao contrário, com eles se harmoniza, na medida em que as ações coletivas implicam a 
redução de atos processuais, concretizando os princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, a coletivização da demanda é um dos meios mais eficazes para o 
acesso à justiça, porquanto, além de reduzir custos, consubstancia-se em instrumento para 
a concentração de litigantes em um polo, evitando-se, assim, os problemas decorrentes de 
inúmeras causas semelhantes. 

Alternativa D: Errada. Aqui aproveita-se os comentários à alternativa b, pois, conforme 
explicado, a decisão judicial somente aproveita aquelas que, na época do ajuizamento da ação, 
era filiados à entidade associativa autora. Senão vejamos a tese firmada no RE 573232: “I - A 
previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em juízo, a associação na 
defesa de direito dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada 
em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas 
subjetivas do título juidicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela 
representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados 
na inicial”.

Importante também pontuar o recente entendimento do STF, em sede de repercussão 
geral, no sentido de que as decisões em ação coletiva proposta por associação civil somente 
alcançam os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgar, desde que filiados 
até a data da propositura da ação. Vejamos a tese firmada no julgamento do RE 612.043/PR: 
“A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, 
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os 
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento 
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do 
processo de conhecimento”.
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Portanto, a alternativa está incorreta ao afirmar que o título executivo alcançaria 
todos os auditores municipais. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.

29 – QUESTÃO:

João, servidor público municipal de Posto de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, ingressou 
com ação em face do Município requerendo danos morais na importância de R$ 30.000,00 
sob a alegação de assédio moral. O juiz da vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo 
Horizonte deferiu o seu pedido e condenou o Município no pagamento da importância de R$ 
40.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos materiais. O Município de 
Belo Horizonte, inconformado com o teor da sentença, interpôs recurso de apelação, o qual 
foi inadmitido pelo próprio juiz de primeiro grau. Sobre a situação hipotética narrada e sobre 
a sentença, marque a alternativa correta:

a) A sentença prolatada não apresenta vícios, devendo ser mantida em todos os seus termos.
b) Se tiver sido verificada causa que justifique a inadmissibilidade da apelação, agiu 
corretamente o juiz ao inadmitir o recurso.
c) O juízo da vara da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar o presente feito.
d) A sentença proferida é citra petita, devendo ser inteiramente anulada no Tribunal 
respectivo.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Errada. Ao contrário do que alega a alternativa, a sentença prolatada 
apresenta vícios. Segundo o art. 492 do CPC, o juiz não pode conceder diferente ou a mais do 
que for pedido pelo autor, pois deve observar o princípio da congruência. No caso narrado, a 
sentença se qualifica como extra e ultra petita. 

A sentença extra petita é aquela que concede algo diferente do que foi pedido pelo 
autor, como ocorreu no caso narrado, pois João somente pediu danos morais, porém foi 
contemplado com danos materiais também. Já a sentença ultra petita é aquela que, embora 
conceda o pedido formulado, extrapola os limites estipulados pelo autor na petição inicial, 
concedendo além do requerido. No presente caso, João requereu somente R$ 30.000,00 de 
danos morais, porém, o juiz o concedeu R$ 40.000,00, valor acima do requerido, caracterizando 
sentença ultra petita. 

Portanto, a afirmação de que a sentença não apresenta vícios está inteiramente 
equivocada.
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Alternativa B: Errada. Uma novidade do CPC/15 é a previsão de que o recurso de 
apelação será submetido a tão somente um juízo de admissibilidade, e ele será exercido 
exclusivamente pelo Tribunal competente para julgá-lo, não cabendo mais ao juízo de primeiro 
grau realizar qualquer tipo de exame de admissibilidade, sub função é de apenas enviar o 
recurso para o Tribunal. Senão vejamos o §3º do art. 1.010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 
grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 
15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante 
para apresentar contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos 
ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Alternativa C: Correta. Compete ao Juizado Especial Cível processar e julgar causas 
cíveis de menor complexidade que sejam de competência da Justiça Estadual. Porém, fixam 
excluídas de sua competência as causas cíveis de interesse da Fazenda Pública, pois existe 
juizado específico para julgamento de demandas que envolvam os entes públicos estaduais, 
distritais e municipais, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, 
conforme o art. 2º da Lei 12.153/2009.

Então, no caso em tela, em razão do valor da causa ser de somente R$ 30.000,00, pois 
esse é o valor do proveito econômico da ação, haja vista o pedido de indenização por danos 
morais, a competência é dos juizados especiais da Fazenda Pública, já que o referido valor está 
abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim, tendo em vista que a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública 
é absoluta (§4º do art. 2º da Lei 12.153/2009), norma de ordem pública que deve ser observada 
independente da vontade das partes, a presente ação deveria ter tramitado junto a esses 
juizados, não sendo competência da vara da Fazenda Pública. 

Portanto, a alternativa está correta, pois é incompetente a vara da fazenda pública, 
sendo da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar e julgar o feito. 

Alternativa D: Errada. Sentença citra petita é aquela em que o julgamento fica aquém 
dos pedidos formulados pelo autor, ou seja, deixa de apreciar qualquer dos pedidos da petição 
inicial. Embora o juiz não seja obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, 
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deverá ele analisar e decidir sobre todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade. 

No caso em tela, não há sentença citra petita, mas sim sentença extra e ultra petita, 
conforme foi esclarecido nos comentários ao item A. Por isso, a alternativa está equivocada.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

30 – QUESTÃO: 

Sobre a coisa julgada no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta:

a) Faz coisa julgada a verdade dos fatos. 
b) O julgamento parcial de mérito não faz coisa julgada. 
c) A questão incidental, se não for objeto de ação declaratória, não fará coisa julgada material.
d) A coisa julgada não poderá beneficiar ou prejudicar terceiros.
e) A decisão que extingue o processo por reconhecimento de litispendência não faz coisa 
julgada material, mas impede a repropositura da mesma demanda, se não for demonstrada 
a correção do impedimento.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS:

A questão, como se percebe, aborda principalmente o tema referente aos limites 
objetivos e subjetivos da coisa julgada.

A coisa julgada material, instituto definido pelo art. 502 do CPC como “a autoridade 
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” tem seus 
contornos fixados de forma relativamente precisa no próprio código.

Em relação aos seus limites objetivos, abordados nos itens “a” e “c”, devemos tecer 
os seguintes esclarecimentos.

Em regra, o limite objetivo da coisa julgada é fixado pela parte dispositiva da 
sentença, de modo que a fundamentação da decisão não é atingida pelo instituto. É prudente a 
reprodução das lições de Marinoni, Mitidiero e Arenhart:

1. Limites objetivos. A sentença que julgar o mérito tem força de lei nos 
limites da causa e das questões expressamente decididas (arts. 141 e 
503, CPC). As questões não expressamente decididas, mas que dizem 
respeito ao mérito da causa, não restam acobertadas pela coisa julgada, 
mas consideram-se simplesmente preclusas, quando invocadas com o 
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objetivo de enfraquecer a coisa julgada (art. 508, CPC). A jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nessa linha (STJ, 2.ª Turma, 
REsp 861.270/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 05.10.2006, DJ 16.10.2006, p. 
358). A coisa julgada jamais poderá alcançar fatos essenciais – ou causas 
de pedir – não levados ao processo pela parte (art. 141, CPC). Apenas as 
questões efetivamente afirmadas pelas partes e que compõem o mérito 
da causa é que constituem objeto dos limites objetivos da coisa julgada. 
A coisa julgada incide apenas sobre o dispositivo da sentença (arts. 489, 
III, e 504, CPC). Além dos pedidos das partes, pode compor o dispositivo 
a resolução da questão prejudicial (art. 503, § 1.º, CPC). (MARINONI, 
ARENHART, & MITIDIERO, Novo Còdigo de processo Civil Comentado, 
2017)

O artigo 504 do CPC2015 é expresso ao excluir da eficácia da coisa julgada a verdade 
dos fatos. Neste sentido:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Quanto à necessidade da ação declaratória incidental para que a coisa julgada 
alcance também questões incidentes, o CPC2015 alterou o antigo tratamento dado à matéria, 
de modo que, nestes casos, não é necessária a ação declaratória incidental, bastando serem 
preenchidos os requisitos do art. 503 do CPC:

Art. 503.  A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força 
de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, 
decidida expressa e incidentemente no processo, se:
I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se 
aplicando no caso de revelia;
III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para 
resolvê-la como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições 
probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento 
da análise da questão prejudicial.

Desta forma, o item “c” também está errado.
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Quanto ao item “b”, o Código de ritos adotou a possibilidade do julgamento parcial 
de mérito, sendo expresso quanto à coisa julgada em tais casos. Observe-se:

Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 
pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.
§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a 
existência de obrigação líquida ou ilíquida.
§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação 
reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, 
independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa 
interposto.
§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a 
execução será definitiva.

O item “d” aborda o disposto no art. 506 do CPC2015, que assim dispõe:

Art. 506.  A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 
não prejudicando terceiros.

Trata-se de dispositivo cujos limites e consequências ainda são debatidos pela 
doutrina. Todavia, vem sendo bastante exigido em concurso público, abordando principalmente 
a sua literalidade. Desta forma, o item está incorreto.

Já a assertiva “e” aborda novidade no CPC2015, que estipula a proibição de proposição 
de nova demanda quando o processo for extinto sem resolução de mérito em determinadas 
circunstâncias. 

Em regra, a extinção do processo sem resolução de mérito não impede que a mesma 
demanda seja repetida. Todavia, tratando-se de sentença que reconheça a litispendência, a 
repropositura dependerá da demonstração da superação do vício. Assim estabelece o art. 486 
do CPC:

Art. 486.  O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta 
a que a parte proponha de novo a ação.
§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos 
incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da 
correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
§ 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do 
pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.
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Desta forma, o item “e” está correto.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.

31 – QUESTÃO: 

Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, assinale a opção correta:

a) O Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de desconsideração inversa da 
personalidade jurídica.
b) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser instaurado na 
execução fundada em título executivo extrajudicial ou no cumprimento de sentença.
c) Se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial será 
dispensada a instauração do incidente.
d) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da 
parte ou do MP e acarretará a dissolução ou liquidação da pessoa jurídica.
e) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é caso de contraditório diferido.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIOS:

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no CPC2015, é tratado 
dentro do capítulo referente à intervenção de terceiros, de modo que atualmente tem-se um 
regimento completo da matéria no CPC.

O item “a” aborda um ponto bastante relevante: a desconsideração inversa. Em regra, 
a desconsideração da personalidade jurídica é utilizada para atingir o patrimônio particular 
do sócio em demandas propostas originariamente em face da pessoa jurídica. No entanto, o 
inverso também pode ocorrer, de modo que sejam alcançados bens titularizados pela pessoa 
jurídica da qual é sócio o executado. 

A matéria foi abordada de forma expressa no art. 133, §2º, do CPC, que determinou a 
aplicação do mesmo regime da desconsideração direta à inversa. Vejamos:

Art. 133.   O incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe 
couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará 
os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração 
inversa da personalidade jurídica.
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Desta forma, a assertiva “a” está errada.

Quanto ao momento em que se pode requerer a desconsideração, o código autoriza 
o seu requerimento em qualquer fase ou grau do procedimento, não havendo limitação ao 
pedido ser formulado na fase executiva. Neste sentido:

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.

Errado, portanto, o item “b”. 

Já a assertiva “c” encontra guarida no ordenamento processual. De fato, o art. 134, 
§3º, do CPC2015 faculta ao autor requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na 
petição inicial, caso em que o terceiro será citado desde logo, sendo dispensada a instauração 
do incidente:

Art. 134. (...)
§ 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.

Na assertiva “d”, consta que a desconsideração da personalidade jurídica resulta 
na sua dissolução ou liquidação. Todavia, tal efeito não ocorre. De fato, na desconsideração 
da personalidade jurídica há apenas a superação da autonomia patrimonial da empresa e do 
sócio, de modo a imputar ao terceiro, agora parte, responsabilidade patrimonial.

Desta forma, permanece hígida a separação patrimonial e dualidade de personalidade 
para todos os demais casos que não aquele objeto da ação na qual houve a desconsideração.

No tocante a assertiva “e”, esta se refere ao tratamento conferido ao tema pelo STJ 
ANTES do CPC2015. Ainda temos recentes precedentes aplicando o entendimento, mas são 
referentes à decisão pré-CPC2015. Vejamos um exemplo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO 
DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CITAÇÃO 
DOS SÓCIOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO 
INTERNO IMPROVIDO.
1. In casu, o Tribunal de origem afirmou que o condomínio agravado 
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pretendia a desconsideração da personalidade jurídica das empresas 
executadas, tanto que anexou aos autos cópia dos registros das duas 
sociedades e que a decisão que defere o pedido de desconsideração 
não necessariamente deve ser precedida de contraditório, o qual 
pode ser diferido para a fase de impugnação. Tais fundamentos, 
autônomos e suficientes à manutenção do acórdão recorrido, não foram 
especificamente impugnados nas razões do recurso especial, o que torna 
inafastável a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para o acolhimento das alegações de que não houve fraude a justificar 
a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, 
e de que o imóvel penhorado constitui bem de família, de que há 
excesso de execução, bem como outros bens passíveis de penhora, 
como pretendido, é imprescindível o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, tarefa inviável na via estreita do recurso especial, 
a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgRg no Ag 1332336/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 05/11/2015, DJe 25/11/2015)

Todavia, com a nova regulamentação do CPC, e a exigência do incidente com prévia 
citação, restou superado o entendimento acima.  Deve-se ficar atento à possibilidade do 
deferimento de tutela de urgência ao caso, o que não contradiz os argumentos acima expostos.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

32 – QUESTÃO:

Acerca das comunicações dos atos processuais e da contagem de prazos, assinale a opção 
correta:

a) Nos processos com litisconsórcio, os prazos para responder a intimações somente começará 
a partir da configuração da última intimação efetivada.
b) O advogado poderá intimar o advogado da outra parte por meio de ofício enviado com 
aviso de recebimento, sendo aplicada esta possibilidade à fazenda pública.
c) O Estado tem direito ao prazo em dobro nos juizados especiais da fazenda pública.
d) Os prazos processuais ou materiais serão contados em dias uteis.
e) A retirada dos autos do cartório pelo Procurador implicará intimação de qualquer decisão 
contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA E.

>> COMENTÁRIOS:
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Atenção ao tema referente aos prazos, pois vem sendo cobrado nos concursos 
públicos com bastante regularidade.

Em relação ao item “a”, deve-se ficar atento porque a contagem de prazo nos casos 
de litisconsortes tem seu termo inicial variando conforme o tipo de notificação. 

De fato, os prazos para contestar, no caso de litisconsórcio, somente terá início 
quando o último litisconsorte for citado. Por outro lado, tratando-se de intimação, os prazos 
são independentes.  Neste sentido é o disposto no art. 231 do CPC:

Art. 231.   Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do 
começo do prazo: 
(...)
§ 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para 
contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 
I a VI do caput.
§ 2o Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado 
individualmente.

A assertiva “a” está errada.

O item “b” aborda a possibilidade do advogado intimar a contraparte por meio de 
ofício com aviso de recebimento, nos termos do art. 269, §1º4. O erro do enunciado encontra-se 
na aplicação deste dispositivo à fazenda pública. Com efeito, a intimação da fazenda pública 
somente poderá ser feita de três formas: Carga, remessa ou meio eletrônico. Deste modo, resta 
inviabilizada a utilização do expediente em face da fazenda pública.

Em relação ao item “c”, a Lei que criou os juizados especiais da fazenda pública 
expressamente assevera que não haverá contagem de prazo diferenciada, nos termos do art. 7º:

Art. 7o   Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive 
a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de 
conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Desta forma, o item está errado.

O item “d” está incorreto, pois inclui os prazos de direito material na regra da contagem 
de dias úteis. De fato, o art. 219 é expresso ao limitar a aplicabilidade desta regra de contagem 

4  Art. 269.  Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.
§ 1o É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, 
a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento.
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de prazos aos prazos processuais. Veja-se a literalidade do artigo:

Art. 219.  Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo 
juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos 
processuais.

Por fim, o item “e” está correto. De fato, trata-se do disposto no art. 272, §6º do CPC:

Art. 272.   Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se 
feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo 
advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade 
de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo 
Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no 
processo retirado, ainda que pendente de publicação.

Ressalte-se que não há qualquer impedimento à aplicação deste artigo à fazenda 
pública, porquanto devidamente obedecida a regra da necessidade de intimação pessoal. 

>>> ALTERNATIVA CORRETA: E.
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DIREITO TRIBUTÁRIO

33 - QUESTÃO:

“Previstas no art. 145, inciso II, da Constituição e no art. 77 do CTN, as taxas são tributos 
decorrentes do exercício do poder de polícia estatal ou da prestação de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição”. (LOPES, Mauro 
Luís Rocha. Direito Tributário Brasileiro. 2ª edição. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2011).

No que concerne às taxas, tendo por base a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é 
incorreto afirmar que:

a) A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização 
é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. 
Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a 
prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado.
b) A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária.
c) A taxa de iluminação pública é tributo de exação inviável, posto ter por fato gerador 
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado 
contribuinte, a ser custeado por meio do produto da arrecadação dos impostos gerais.
d) É constitucional a instituição e cobrança de taxa de localização e funcionamento de 
estabelecimento industrial e comercial cuja base de cálculo seja o número de empregados 
do sujeito passivo.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIOS:

Amigos do Ouse,

Em provas objetivas é muito importante estar atento ao enunciado para evitar deslizes 
inocentes, como assinalar, na pressa, a assertiva correta quando a questão impõe a marcação 
da resposta errada. Assim, aconselho que vocês sublinhem, com caneta, o núcleo da pergunta. 

Vamos aos comentários.

Alternativa A: Conforme entendimento do STF, a área ocupada pelo estabelecimento 
comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização, 
razão pela qual a base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de 
fiscalização é constitucional. Nesse sentido:
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A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na 
área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo 
da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às 
taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, 
mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo 
estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado 
da atividade estatal de fiscalização. [RE 856.185 AgR, rel. min. Roberto 
Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 24-9-2015].

Alternativa B: Para o STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária 
e custas em sentido estrito. Sendo o porte de remessa e retorno típica despesa de um serviço 
postal, prestado por empresa pública monopolística é remunerado mediante tarifas ou preço 
público. Veja o seguinte julgado:

A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito 
de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se 
dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: 
AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira 
Turma,  DJ  14.06.2002. O porte de remessa e retorno é típica despesa 
de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, 
assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: 
AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira 
Turma, DJ 07.06.2002. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o 
recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata 
de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as 
receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
[RE 594.116, rel. min. Edson Fachin, j. 3-12-2015, P, DJE de 5-4-2016, com 
repercussão geral].

Alternativa C: É antiga a jurisprudência do STF quanto à impossibilidade de 
remuneração do serviço de iluminação pública mediante taxa. Tanto é assim, que foi editada 
a Súmula Vinculante n. 41, segundo a qual: “O serviço de iluminação pública não pode ser 
remunerado mediante taxa”. Nessa senda, já decidiu o Pretório Excelso:

Taxa de iluminação pública. (…) Tributo de exação inviável, posto ter 
por fato gerador serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e 
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, a ser custeado 
por meio do produto da arrecadação dos impostos gerais.
[RE 233.332, rel. min. Ilmar Galvão, j. 10-3-1999, P, DJ de 14-5-1999]. = AI 
479.587 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 3-3-2009, 2ª T, DJE de 20-3-
2009.
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Alternativa D: O Supremo já decidiu que não se coaduna com a natureza da taxa 
de localização e funcionamento de estabelecimento industrial e comercial o cálculo sobre o 
número de empregados da empresa:

Taxa. Localização e funcionamento de estabelecimento industrial e 
comercial. Base de cálculo. Número de empregados. Não se coaduna 
com a natureza do tributo o cálculo a partir do número de empregados.
[RE 202.393, rel. min. Marco Aurélio, j. 2-9-1997, 2ª T, DJ de 24-10-1997]. 
=  RE 614.246 AgR, rel. min.  Dias Toffoli, j. 7-2-2012, 1ª T,  DJE  de 15-3-
2012.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

34 - QUESTÃO:

Sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar e o papel da lei complementar em 
matéria tributária, assinale a alternativa correta.

a) As limitações constitucionais ao poder de tributar são o conjunto de princípios e demais 
regras disciplinadoras da definição e do exercício da competência tributária, bem como das 
imunidades.
b) Em âmbito tributário, cabe à lei complementar, dentre outras, as atribuições de dispor 
sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; instituir 
empréstimos compulsórios e contribuições de intervenção no domínio econômico.
c) O depósito judicial em sede de ações fiscais cuja previsão seja estabelecida por lei 
complementar, ostenta natureza jurídica de empréstimo compulsório condicionado, nos 
termos de expressa jurisprudência do STF.
d) A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa 
considerado o mês anterior, pode ocorrer mediante a edição de decreto, conforme decisão 
do Supremo Tribunal Federal.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: A assertiva “a”, além de traduzir posicionamento pacificado em seio 
doutrinário, é chancelada pelo STF, a exemplo do exposto no julgado a seguir:

As limitações constitucionais ao poder de tributar são o conjunto de 
princípios e demais regras disciplinadoras da definição e do exercício 
da competência tributária, bem como das imunidades. O art. 146, II, 
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da CF/1988 regula as limitações constitucionais ao poder de tributar 
reservadas à lei complementar, até então carente de formal edição. 
(...) A Suprema Corte, guardiã da CF, indicia que somente se exige lei 
complementar para a definição dos seus limites objetivos (materiais), 
e não para a fixação das normas de constituição e de funcionamento 
das entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos), os quais podem 
ser veiculados por lei ordinária, como sois ocorrer com o art. 55 da Lei 
8.212/1991, que pode estabelecer requisitos formais para o gozo da 
imunidade sem caracterizar ofensa ao art. 146, II, da CF, ex vi dos incisos 
I e II (...).
[RE 636.941, rel. min.  Luiz Fux, j. 13-2-2014, P,  DJE  de 4-4-2014, com 
repercussão geral].

Alternativa B: O erro desta alternativa está no fato de que não se exige lei complementar 
para a instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico. Com efeito, prevê a 
CF/88:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, 
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições 
a que alude o dispositivo.

Vale salientar que a competência para legislar sobre Direito Tributário é, conforme o 
artigo 24, inciso I, da CF/88, concorrente entre os entes políticos:

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

A despeito do silêncio constitucional no dispositivo mencionado, os Municípios 
também podem legislar sobre os tributos de sua competência.

Nas hipóteses de competência legislativa concorrente, cabe à União editar normas 
gerais de observância nacional, as quais, em matéria tributária, devem ser veiculadas mediante 
lei complementar, nos moldes do que preveem os artigos 146 e 146-A da Carta Magna:

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
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especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas.
d) 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, 
das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a 
que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, 
também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos 
e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003)
I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003)
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas 
por Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da 
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 
pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003).

As funções da lei complementar em seara tributária, de acordo com os mencionados 
dispositivos, são:

i) Dispor sobre conflitos de competência tributária entre os entes políticos;
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ii) Regular as limitações constitucionais à competência tributária;

iii) Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária;

iv) Estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência.

Mauro Luís Rocha Lopes, em Direito Tributário Brasileiro, ensina que além do papel 
geral atribuído à lei complementar pelos artigos 146 e 146-A da Carta Magna, a CF/88 ainda 
impõe atribuições específicas a tal figura legislativa:

a) Instituição de empréstimos compulsórios (art. 148);

b) Instituição do imposto sobre grandes fortunas, ou, ao menos, a definição de 
“grande fortuna” (art. 153, VII);

c) Instituição do chamado imposto residual da União (art. 154, I);

d) Instituição da chamada contribuição residual para a seguridade social, também 
de competência da União (art. 195, §4º c/c art. 154, I);

e) Definição de critérios para a fixação da competência relacionada ao ITCMD quando 
o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou se o de cujus possuía bens, era residente 
ou domiciliado ou, ainda, teve seu inventário processado no exterior (art. 155, § 1º, III);

f) Tratar das matérias correlatas ao ICMS arroladas no art. 155, § 2º, XII;
g) Tratar das matérias atinentes ao ISS, conforme art. 156, § 3º; e

h) Definir o limite máximo a partir do qual débitos relacionados a contribuições 
previdenciárias não podem ser perdoados mediante remissão ou anistia (art. 195, § 11).

Sobre o tema, o STJ já decidiu:

ICMS e repulsa constitucional à guerra tributária entre os Estados-
membros: o legislador constituinte republicano, com o propósito de 
impedir a “guerra tributária” entre os Estados-membros, enunciou 
postulados e prescreveu diretrizes gerais de caráter subordinados a 
compor o estatuto constitucional do ICMS. (...) justificam a edição de lei 
complementar nacional vocacionada a regular o modo e a forma como 
os Estados-membros e o Distrito Federal, sempre após deliberação 
conjunta, poderão, por ato próprio, conceder e/ou revogar isenções, 
incentivos e benefícios fiscais.
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[ADI 1.247 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17-8-1995, P, DJ de 8-9-1995].

Alternativa C: O item tenta confundir o aluno com a expressão “condicionado”, mas o 
fato é que o STF não considera o depósito judicial espécie de empréstimo compulsório:

O depósito judicial, sendo uma faculdade do contribuinte a ser exercida 
ou não, dependendo de sua vontade, não tem característica de 
empréstimo compulsório, nem índole confiscatória (CF, art. 150, IV), pois 
o mesmo valor corrigido monetariamente lhe será restituído se vencedor 
na ação, rendendo juros com taxa de melhor aproveitamento do que à 
época anterior à vigência da norma. [ADI 2.214 MC, rel. min.  Maurício 
Corrêa, j. 6-2-2002, P, DJ de 19-4-2002]. = ADI 1.933, rel. min. Eros Grau, j. 
14-4-2010, P, DJE de 3-9-2010.

Alternativa D: A assertiva não traduz o posicionamento do Supremo sobre a matéria:

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de 
estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no 
sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, 
a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.
[RE 632.265, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-6-2015, P, DJE de 5-10-2015, 
com repercussão geral].

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.

35 - QUESTÃO:

“Remissão é dispensa de crédito. Isenção é causa impeditiva da obrigação”. (COÊLHO, Sacha 
Calmon Navarro. Curso de direito Tributário Brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.)

Consoante as disposições do Código Tributário Nacional, não se pode afirmar que:

a) A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em 
função de condições a ela peculiares.
b) Salvo disposição de lei em contrário, a isenção é extensiva aos tributos instituídos 
posteriormente à sua concessão.
c) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique 
as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo 
caso, o prazo de sua duração.
d) A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, 
remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo à situação econômica do sujeito 
passivo.



91

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: A isenção é modalidade de exclusão do crédito tributário, nos moldes 
do que prevê o CTN:

Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação 
principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para 
a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua 
duração.

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região 
do território da entidade tributante, em função de condições a ela 
peculiares.

Conforme disposição expressa acima, a isenção pode ser restrita a determinada 
região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Alternativa B: A assertiva está errada, pois vai de encontro ao que prevê o artigo 177 
do CTN:

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:
I - às taxas e às contribuições de melhoria;
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

Alternativa C: Alternativa correta, conforme prevê o Código Tributário Nacional:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a 
qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 24, de 1975).

Alternativa D: Assertiva correta, que reproduz previsão do artigo 172 do CTN:      
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Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por 
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, 
atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria 
de fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - a considerações de equidade, em relação com as características 
pessoais ou materiais do caso;
V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade 
tributante.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito 
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

36 - QUESTÃO:

No que concerne à disciplina do Direito Tributário, assinale a assertiva correta.

a) A Constituição não cria tributos, apenas atribui competência para que os entes políticos o 
façam. No tocante a impostos, todavia, a Carta Magna exige que lei complementar de caráter 
nacional defina os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.
b) O fato gerador da contribuição de melhoria é a realização de obra pública.
c) É possível a instituição, pela União, de empréstimos compulsórios nas situações de 
calamidade pública, guerra interna ou sua iminência e conjuntura que exija a absorção 
temporária do poder aquisitivo.
d) As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidirão também sobre 
as receitas decorrentes de exportação.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Item correto.

Com efeito, a Carta Magna partilha entre os entes políticos a competência para 
instituir as diversas espécies tributárias, naquilo que chama de Sistema Constitucional 
Tributário. Mas não é a Constituição que cria o tributo, ela apenas prevê quem pode fazê-lo e 
sob quais circunstâncias. 
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Nesse sentido, ensina Ricardo Alexandre (Direito Tributário, 11ª ed., 2017):

A Constituição Federal não cria tributos, apenas atribui competência 
para que os entes políticos o façam. Da mesma forma que os penalistas 
dizem que não há crime sem lei anterior que o defina, pode-se afirmar 
que não há tributo sem lei anterior que o defina. Assim, apesar de a 
Constituição Federal atribuir à União competência para a criação do 
imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII), a inércia legislativa faz 
com que esse tributo não exista no atual ordenamento jurídico.

No que diz respeito à lei complementar em seara tributária, o artigo 146 da CF/88 
determina, entre outras atribuições a tal espécie legislativa, a de definir os fatos geradores, 
bases de cálculo, e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição:

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas.
d) 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, 
das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a 
que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, 
também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos 
e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003)
I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003)
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II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas 
por Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da 
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 
pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

Alternativa B: O Texto Constitucional é bem parcimonioso ao prever as contribuições 
de melhoria, apenas estabelecendo que estas decorrem de obras públicas:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos:
(...)
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

É cediço, porém, que a contribuição de melhoria só pode ser instituída quando 
a realização de uma obra pública gere um incremento no valor dos imóveis circunvizinhos. 
Ou seja, o fato gerador do tributo não é a obra pública, mas sim a valorização imobiliária 
decorrente da referida obra. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF:

Sem valorização imobiliária, decorrente de obra pública, não há 
contribuição de melhoria, porque a hipótese de incidência desta é a 
valorização e a sua base é a diferença entre dois momentos: o anterior 
e o posterior à obra pública, vale dizer, o quantum da valorização 
imobiliária.
[RE 114.069, rel. min. Carlos Velloso, j. 15-4-1994, 2ª T, DJ de 30-9-1994].

Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que a contribuição 
de melhoria incide sobre o quantum da valorização imobiliária.
[AI 694.836 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 18-12-
2009].

Alternativa C: A competência para instituir empréstimos compulsórios está prevista 
no artigo 148 da CF/88, nos termos seguintes:

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência;
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II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

Note que o enunciado traz uma “pegadinha” desumana, ao mencionar a expressão 
guerra INTERNA, quando o Texto Magno fala em guerra EXTERNA.

Ademais, de acordo com a doutrina, o inciso III do artigo 15 do CTN, que prevê a 
instituição de empréstimo compulsório em virtude de conjuntura que exija a absorção 
temporária de poder aquisitivo, não foi recepcionado pela CF. Nesse sentido, o magistério de 
Ricardo Alexandre (obra citada):

A competência para a criação de empréstimos compulsórios é exclusiva 
da União. Esta é uma regra sem exceções. Por mais urgente, grave, 
relevante que seja a situação concreta, não é possível a instituição da 
exação por parte dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.
(...)
Assim, clara é a conclusão de que o citado art. 15, III, do CTN não 
foi recepcionado pela nova Constituição Federal, de forma que os 
empréstimos compulsórios só podem ser instituídos nas hipóteses 
constitucionalmente previstas.

Alternativa D: A assertiva está errada, nos termos do artigo 149, §2º, inciso I da CF.

Nessa senda, prevê a Constituição que s contribuições sociais e de intervenção no 
domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Afinal, a técnica 
de “exportar tributo” enfraquece o produto nacional no competitivo mercado externo:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, 
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições 
a que alude o dispositivo.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do 
regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será 
inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da 
União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de 
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que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros 
ou serviços; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor 
da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá 
ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 2001)

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma 
única vez. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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DIREITO FINANCEIRO

37 - QUESTÃO:

Com base nas disposições constitucionais sobre a repartição das receitas tributárias, assinale 
a alternativa correta:

a) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto que a União instituir, mediante lei complementar, com esteio em 
sua competência residual.
b) Pertencem aos Municípios trinta por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
c) Pertencem aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
d) A União entregará do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 
quinze por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas 
exportações de produtos industrializados.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO:

A Constituição confere, em algumas situações expressas, aos entes políticos o direito 
de partilhar a receita de tributos de competência de outro ente federado, permitindo uma única 
cobrança do tributo, porém com diversos destinatários.

Alternativa A: O item “A” exige conhecimento do artigo 157, inciso II da CF/88, que 
dispõe:

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
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;
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.

Alternativa B: Neste item, exige-se que o candidato conheça o teor do artigo 158 da 
Carta Magna, de acentuada importância para concursos de procuradorias municipais:
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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;
II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União 
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles 
situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o 
art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em 
seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias 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 - três quartos, 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 um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso 
dos Territórios, lei federal.

Alternativa C: Esta é a assertiva correta, conforme artigo 158, inciso IV da CF/88 acima 
reproduzido.

Alternativa D: Assertiva errada, de acordo com o artigo 159 da Carta Maior:

Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta 
e nove por cento), na seguinte forma:  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 84, de 2014)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 
dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao 
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setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através 
de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os 
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido 
do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a 
lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que 
será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada 
ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 
entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014)

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 
dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 
econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para 
os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a 
destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004)

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o 
previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto 
de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, 
I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior 
a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o 
eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, 
mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por 
cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados 
os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada 
Estado, vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na 
forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003).
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>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

38 - QUESTÃO:

Tendo em conta a classificação legal das receitas públicas estabelecida pela Lei n. 4.320/1964, 
podem ser confirmadas as assertivas abaixo, exceto:

a) As receitas de capital são aquelas que determinam alterações compensatórias no Ativo e 
Passivo do Patrimônio do Estado.
b) As receitas correntes são aquelas que aumentam a disponibilidade líquida do Tesouro, 
ostentando, segundo a doutrina, características de continuidade no tempo, relacionando-se, 
assim, com as receitas ordinárias.
c) São exemplos de receitas correntes as receitas tributárias, patrimoniais e de serviços.
d) Constituem exemplos de receitas de capital: as operações de crédito, alienações de bens e 
as receitas agropecuárias.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIO:

A Lei n. 4.320/64 estabelece a divisão das receitas públicas, com base em critérios 
puramente econômicos, em receitas correntes e receitas de capital:

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital.        (Redação dada pelo Decreto 
Lei nº 1.939, de 1982)

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, 
as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes.         (Redação dada pelo Decreto 
Lei nº 1.939, de 1982)

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis 
em Despesas de Capital e, ainda, o  superávit  do Orçamento 
Corrente.         (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
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§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento 
dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração 
a que se refere o  Anexo nº 1, não constituirá item de receita 
orçamentária. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:         (Re-
dação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos.
Taxas.
Contribuições de Melhoria.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Alternativa A: Conforme ensina José Ribamar Gaspar Ferreira, em Curso de Direito 
Financeiro, as receitas de capital são aquelas que determinam alterações compensatórias no 
Ativo e no Passivo do Patrimônio do Estado. Portanto, assertiva correta.

Alternativa B: Conforme ensina José Ribamar Gaspar Ferreira, em Curso de Direito 
Financeiro, as receitas correntes são aquelas que aumentam a disponibilidade líquida do 
Tesouro. 

Para Jair Cândido da Silva, em Lei n. 4.320/64 comentada, as receitas correntes 
ostentam características de continuidade no tempo, relacionando-se, assim, com as receitas 
ordinárias.
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Alternativa C: Assertiva correta, uma vez que, conforme o artigo 11 da Lei n. 4.320/64, 
classificam-se como receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
agropecuárias, industriais, receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas 
correntes.

Alternativa D: O item está incorreto, pois as receitas agropecuárias são espécie de 
receita corrente.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.

39 - QUESTÃO:

Conforme as disposições da Lei de Execuções Fiscais (lei n. 6.830/1980), marque a assertiva 
incorreta.

a) Na penhora ou arresto de bens, o dinheiro terá preferência em relação a outros ativos, 
como títulos da dívida pública e imóveis. Contudo, não se admite que a penhora recaia sobre 
estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como plantações ou edifícios em 
construção.
b) Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, 
no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.
c) Se a penhora recair sobre imóvel, a lei exige a intimação do cônjuge, observadas as normas 
previstas para a citação.
d) Caso seja impugnada a avaliação do bem penhorado, pelo executado, ou pela Fazenda 
Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador 
oficial para proceder a nova avaliação dos bens constritos.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIO: A questão é facilmente respondida com o conhecimento dos dispositivos da 
LEF:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham 
cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
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§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento 
comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios 
em construção.
§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de 
que trata o inciso I do artigo 9º.
§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito 
judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o 
requerer, em qualquer fase do processo.

Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, 
mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do 
auto de penhora.
§ 1º - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita 
pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na 
forma estabelecida no artigo 8º, incisos I e II, para a citação.
§ 2º - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, 
observadas as normas previstas para a citação.
§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na 
citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura 
do próprio executado, ou de seu representante legal.

Art. 13 - O termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos 
bens penhorados, efetuada por quem o lavrar.
§ 1º - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, 
antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará 
avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados.
§ 2º - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder 
apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será 
nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz.
§ 3º - Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação.

Alternativa A:  Assertiva incorreta, de acordo com o art. 11, § 1º do CTN, acima.

Alternativa B: Item certo, conforme art. 12, caput, CTN.

Alternativa C: Alternativa verdadeira, nos termos do art. 12, §2º, do CTN.

Alternativa D: Assertiva certa, nos moldes do art. 13, §1º, CTN.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.
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40 - QUESTÃO:

Ainda sobre a LEF, assinale a alternativa correta.

a) O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal 
ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, em 
caráter sigiloso, não sendo possível dele extrair cópias autenticadas ou certidões.
b) O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo 
de prescrição.
c) O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da 
execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.
Nesta hipótese, os processos serão redistribuídos ao Juízo que decidiu pela reunião, o qual se 
tornará prevento para todas as execuções fiscais entre as mesmas partes.
d) Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será 
feita pelo Diário Oficial. Apenas a citação será pessoal.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIO: Chamo atenção para a leitura dos dispositivos da Lei das Execuções Fiscais, 
que costumam ser bastante cobrados em provas da advocacia pública:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial 
da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita 
mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante 
judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da 
unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra 
o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão 
redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado 
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o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 
serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º -  Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 
o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, 
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de 
imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste 
artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 
seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 
Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de 
Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda 
Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as 
cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou 
requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, 
com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo 
ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, 
lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o 
caso, das peças a serem trasladadas.

Alternativa A: O processo administrativo de inscrição em dívida ativa não ostenta 
caráter sigiloso, nos termos do artigo 198 do CTN:

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada 
a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no 
art. 199, os seguintes:   (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  (Incluído 
pela Lcp nº 104, de 2001)
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da 
Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular 
de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o 
objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por 
prática de infração administrativa. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
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§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração 
Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e 
a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante 
recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do 
sigilo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela 
Lcp nº 104, de 2001)
I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp nº 104, de 
2001)
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp nº 
104, de 2001)
III – parcelamento ou moratória. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para 
a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na 
forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida 
em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com 
Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de 
tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

Assim, e com fundamento no artigo 41 da LEF, acima reproduzido, conclui-se que a 
assertiva está errada.

Alternativa B: Assertiva correta, nos termos do artigo 40 da LEF, de crucial importância 
para a atuação do Fisco em Juízo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado 
o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 
serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 
o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, 
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poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de 
imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste 
artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 
seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 
Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Alternativa C: Alternativa errada.

É que, conforme artigo 28 da LEF, o Juiz, a requerimento das partes, poderá, por 
conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o 
mesmo devedor. Em tal caso, contudo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira 
distribuição:

Art. 28. O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da 
unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra 
o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão 
redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Alternativa D: Assertiva incorreta, por afronta ao artigo 25 da Lei n. 6.830/1980:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial 
da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita 
mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante 
judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.
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DIREITO AMBIENTAL

41 - QUESTÃO:

Acerca das Unidades de Conservação, assinale a alternativa correta.

a) A Floresta Nacional, modalidade de unidade de conservação de proteção integral 
inserida em área de domínio público, consiste em área com cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável 
dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas.
b) São unidades de domínio efetivamente público: Parque Nacional, Área de Proteção 
Ambiental, Reserva Extrativista e Monumento Natural.
c) A autorização de pesquisas científicas dependerá de prévia autorização do gestor da 
Unidade de Conservação, salvo em área de proteção ambiental ou em reserva particular de 
patrimônio natural.
d) O Parque Nacional, modalidade de unidade de conservação de uso sustentável e inserido 
em domínio público, tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO:

As unidades de conservação são modalidades de espaços territoriais especialmente 
protegidos, regulados pela Lei 9.985/2000, que aprovou o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação/SNUC, sendo definidas como espaços territoriais e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, sendo que a desafetação ou 
redução dos limites de uma unidade de conservação só poderá ser feita mediante lei específica.

Existem dois grandes grupos de unidades de conservação: as de  PROTEÇÃO 
INTEGRAL, que objetivam basicamente a preservação da natureza, sendo admitido apenas o 
uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei; as de  USO 
SUSTENTÁVEL, cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL:

Estação ecológica - tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 
pesquisas científicas, sendo de posse e domínio públicos, proibida a visitação pública, exceto 
quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade 
ou regulamento específico, podendo ser autorizada a pesquisa científica.

Reserva biológica -  tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 
ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações 
de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica 
e os processos ecológicos naturais. É de posse e domínio públicos, sendo proibida a visitação 
pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico.

Parque nacional - tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 
e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico, sendo de posse e domínio públicos.

Monumento natural -  tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 
singulares ou de grande beleza cênica, podendo ser composta por áreas públicas ou particulares, 
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 
recursos naturais do local pelos proprietários, podendo haver visitação pública.

Refúgio da vida silvestre - tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se 
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local 
e da fauna residente ou migratória, podendo ser composta por áreas públicas ou particulares, 
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 
recursos naturais do local pelos proprietários, podendo haver visitação.

 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL:

Área de proteção ambiental - é uma área em geral extensa, com um certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, podendo ser constituída por terras 
públicas ou privadas.

Área de relevante interesse ecológico - é uma área em geral de pequena extensão, 
com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou 
que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas 
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naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo 
a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza, podendo ser constituída 
por terras públicas ou privadas.

Floresta nacional - é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente 
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas, de posse e 
domínio públicos, admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando 
de sua criação, com visitação e pesquisas permitidas, observada a regulamentação.

Reserva extrativista - é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 
cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger 
os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade,  de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas 
tradicionais, com visitação e pesquisas permitidas, observada a regulamentação.

Reserva da fauna - é uma área natural com populações animais de espécies nativas, 
terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos 
sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos, de posse e domínio públicos, 
com visitação permitida, proibida a caça amadorística ou profissional.

Reserva de desenvolvimento sustentável - é uma área natural que abriga populações 
tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos 
naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade 
biológica, que tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar 
as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade 
de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, 
conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por 
estas populações, sendo de domínio público, com visitação e pesquisas permitidas, observada 
a regulamentação.

Reserva particular do patrimônio natural -  é uma  área privada, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, sendo apenas permitida 
a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Apesar 
de ser uma unidade de uso sustentável, tem o regime jurídico de proteção integral, pois o 
extrativismo que seria permitido foi vetado pelo Presidente da República.

Alternativa A: Afirmativa errada apenas porque enquadra a unidade em questão 
como de Proteção Integral, quando na verdade, consiste em modalidade de Uso Sustentável, 
conforme se constata do acima descrito. 
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Alternativa B: Afirmativa incorreta. São de domínio público: Estação Ecológica, 
Reserva Biológica, Parque Nacional, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna 
e  Reserva de Desenvolvimento Sustentável.  São de domínio público ou privado: Monumento 
Natural, Refúgio da Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse 
Ecológico. Finalmente, é de domínio unicamente privado a Reserva Particular do Patrimônio 
Natural.

Alternativa C: Alternativa correta já que em consonância com o parágrafo segundo 
do art. 32 da Lei n.° 9.985/00: 

Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica 
com o propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a 
fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre formas de 
uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento 
das populações tradicionais.
§ 1o  As pesquisas científicas nas unidades de conservação não 
podem colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos 
ecossistemas protegidos.
§ 2o A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, 
exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do 
órgão responsável por sua administração.
§ 3o  Os órgãos competentes podem transferir para as instituições 
de pesquisa nacionais, mediante acordo, a atribuição de aprovar a 
realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para 
trabalharem nas unidades de conservação. (Grifos acrescidos)

Alternativa D: Afirmação equivocada já que a unidade em questão é modalidade de 
unidade de conservação de proteção integral.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

42 - QUESTÃO:

Acerca da Política Nacional de Recursos Hídricos, assinale a alternativa incorreta.

a) A água é bem público de uso comum, motivo pelo qual é insuscetível de apropriação pelo 
particular. O particular tem, apenas, o direito à exploração das águas subterrâneas mediante 
autorização do Poder Público, cobrada à devida contraprestação.
b) Compete à União definir critérios de outorga de direitos de uso de recursos hídricos. 
c) O pagamento da outorga não tem índole tributária, podendo se enquadrar como um preço 
público, ostentando a mesma natureza de ato administrativo vinculado.



112

d) A outorga de direito de uso de recursos hídricos é definida como o ato administrativo 
mediante o qual a autoridade outorgante competente faculta ao requerente o direito de uso 
dos recursos hídricos, por prazo determinado. A outorga em questão terá prazo de até trinta 
e cinco anos, renovável, devendo ser onerosa.

>RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Nesse sentido já esclareceu o STJ no REsp 518. 744 de 03.04.2004:

(...)
4. A água é bem público de uso comum (artigo 1.° da Lei 9.433/97), motivo 
pelo qual é insuscetível de apropriação pelo particular.
5. O particular tem, apenas, o direito à exploração das águas 
subterrâneas mediante autorização do Poder Público, cobrada a devida 
contraprestação (artigos 12, II, e 20, da Lei 9.433/97).

Alternativa B: Afirmação correta.

Art. 21. Compete à União:
(...)
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 
definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

Alternativa C: O ato de outorga não passa a integrar o patrimônio do beneficiário, 
sendo ato precário passível de revogação ou suspensão nas hipóteses legais pré-definidas, razão 
pela qual ostenta natureza de autorização administrativa, conquanto tenha prazo que limite a sua 
precariedade, desnaturando, em parte, o seu regime jurídico, pois a revogação apenas poderá 
se dar nas hipóteses previstas na lei. O seu pagamento não tem índole tributária, podendo se 
enquadrar como um preço público.  (Frederico Amado, Direito Ambiental Esquematizado, 2015, 
p. 180).

Alternativa D: A outorga de direito de uso de recursos hídricos é definida como o ato 
administrativo mediante o qual a autoridade outorgante competente faculta ao requerente o 
direito de uso dos recursos hídricos, por prazo determinado. A outorga em questão terá prazo de 
até trinta e cinco anos, renovável, devendo ser onerosa, ficando condicionada às prioridades de 
uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo 
de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, 
quando for o caso, consoante determinação do artigo 13, da Lei 9.433/97. (Frederico Amado, 
Direito Ambiental Esquematizado, 2015, p. 180).
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>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

43 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o Decreto n.° 6.514/08, o qual dispõe acerca das 
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.

a) O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito 
Federal ou Territórios não substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, 
em decorrência do mesmo fato. 
b) As infrações administrativas ao meio ambiente são punidas com as seguintes 
sanções:  advertência;  multa simples;  multa diária; apreensão dos animais, produtos e 
subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, 
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;  destruição 
ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra 
ou atividade e suas respectivas áreas;  demolição de obra;  suspensão parcial ou total das 
atividades; e restritiva de direitos. 
c) A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o 
contraditório e ampla defesa, quando, por exemplo, a obra ou construção realizada não 
atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização, 
sendo que as  despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que 
será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham 
sido efetuados pela administração. 
d) Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de 
infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. Contudo, incide a prescrição no 
procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de 
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento 
da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da 
paralisação. 

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Afirmação incorreta. O art. 12 do Decreto em questão afirma exatamente 
o contrário ao tratar das multas:

Art.  12.    O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação 
de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do mesmo 
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fato, respeitados os limites estabelecidos neste Decreto. 
Parágrafo único.  Somente o efetivo pagamento da multa será considerado 
para efeito da substituição de que trata o caput, não sendo admitida para 
esta finalidade a celebração de termo de compromisso de ajustamento 
de conduta ou outra forma de compromisso de regularização da infração 
ou composição de dano, salvo se deste também participar o órgão 
ambiental federal. (Grifos acrescidos).

Alternativa B: Afirmação correta. Nesse sentido:

Art. 3o   As infrações administrativas são punidas com as seguintes 
sanções:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV  -  apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora 
e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, 
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados 
na infração;  
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total das atividades; e
X - restritiva de direitos. 

Alternativa C: Afirmação correta. Nesse sentido:

Art.  19.    A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela 
autoridade ambiental, após o contraditório e ampla defesa, quando:  
I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida 
em desacordo com a legislação ambiental; ou
II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes 
da legislação ambiental e não seja passível de regularização. 
§ 1o  A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em 
prazo assinalado, após o julgamento do auto de infração, sem prejuízo 
do disposto no art. 112. 
§ 2o  As despesas para a realização da demolição correrão às custas do 
infrator, que será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres 
públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração. 
§  3o    Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante 
laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores 
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impactos ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade 
ambiental, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e 
mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor.
(...)
Art.  112.    A demolição de obra, edificação ou construção não 
habitada e utilizada diretamente para a infração ambiental dar-se-á 
excepcionalmente no ato da fiscalização nos casos em que se constatar 
que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento 
do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.  
§ 1o  A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este 
autorizar ou pelo próprio infrator e deverá ser devidamente descrita e 
documentada, inclusive com fotografias.  
§ 2o  As despesas para a realização da demolição correrão às custas do 
infrator.
§ 3o  A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações 
residenciais
(Grifos acrescidos). 

Alternativa D: Afirmação correta. Nesse sentido: 

Art. 21.  Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando 
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data 
da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do 
dia em que esta tiver cessado. 
§  1o    Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental 
pela administração com a lavratura do auto de infração. 
§ 2o  Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, 
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento 
da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade 
funcional decorrente da paralisação.  
§  3o    Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a 
prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei 
penal. 
§  4o    A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a 
obrigação de reparar o dano ambiental.  
Art. 22.  Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator 
por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração 
do fato; e
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III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo  único.    Considera-se ato inequívoco da administração, para 
o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do 
processo.
Art.  23.    O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos 
relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 
17-B da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
(Grifos acrescidos).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.

44 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei n.° 9.605/98:

a) Sempre a coletividade será sujeito passivo dos crimes ambientais, mesmo que o delito 
afete diretamente algum membro da sociedade, a exemplo do desmatamento ilegal de 
floresta particular.
b) Dentre as causas excludentes de ilicitude no que concerne ao abate de animais pode ser 
destacada aquele feito em estado de necessidade, para saciar a forme do agente ou de sua 
família.
c) A tentativa de retirada de vegetais da água, peixes, moluscos e crustáceos é suficiente 
para que haja a consumação do crime de pesca em período no qual a mesma seja proibida 
ou em lugar interditado por órgão competente, configurando-se delito de atentado ou 
empreendimento já que não admite tentativa.
d) Consiste em crime contra a administração ambiental, com pena prevista de detenção de 
um a três anos e multa, o ato de elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal 
ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total 
ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Afirmação correta. Ao tratar dos sujeitos nos crimes ambientais, 
Frederico Amaro deixa claro que “sempre a coletividade será sujeito passivo dos crimes 
ambientais, mesmo que o delito afete diretamente algum membro da sociedade, a exemplo 
do desmatamento ilegal de floresta particular”. (Frederico Amado, Direito Ambiental 
Esquematizado, 2015, p. 266).

Alternativa B: Afirmação correta. Nesse sentido:
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Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua 
família;
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou 
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado 
pela autoridade competente;
III – (VETADO)
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão 
competente.

Alternativa C: Afirmação correta. Nesse sentido:

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares 
interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com 
tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização 
de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes 
provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.
(...)
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente 
a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes 
dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, 
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as 
espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna 
e da flora. (Grifos acrescidos).

Alternativa D: Afirmação incorreta, tendo em vista que o crime em tela é punido com 
pena de reclusão de três anos a seis anos e multa. Nesse sentido:

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal 
ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou 
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive 
por omissão: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.        
§ 1o Se o crime é culposo:        
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.        
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano 
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significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação 
falsa, incompleta ou enganosa.    
(Grifos acrescidos).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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DIREITO URBANÍSTICO

45 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta com base na Lei n.° 11.284/06:

a) Os Municípios promoverão as adaptações necessárias em sua legislação às prescrições 
da referida lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades de gestão de 
florestas públicas, podendo, inclusive, na esfera de sua competência e em relação às florestas 
públicas sob sua jurisdição, elaborar tanto normas supletivas como complementares e 
estabelecer padrões relacionados à gestão florestal. Do mesmo modo, a execução das 
atividades relacionadas às concessões florestais tanto poderá ser delegada pelos Municípios 
à União, como pela União aos demais entes federados, mediante convênio firmado com o 
órgão gestor competente.
b) É estabelecida uma espécie de repasse trimestral de recursos financeiros oriundos dos 
preços da concessão florestal de unidades localizadas em áreas de domínio da União, 
destinados aos Estados e Municípios proporcionalmente à distribuição da floresta pública 
outorgada em suas respectivas jurisdições. O repasse em questão será necessariamente 
condicionado à instituição de conselho de meio ambiente pelo respectivo ente federativo, com 
participação social, e à aprovação, por este conselho, do cumprimento das metas relativas 
à aplicação desses recursos referentes ao ano anterior e da programação da aplicação dos 
recursos do ano em curso.
c) Uma floresta natural ou plantada localizada em bem sob o domínio de entidade da 
administração indireta municipal poderá ser considerada floresta pública.
d) Na concessão florestal, dentre as modalidades de garantia a serem previstas no edital de 
licitação, a Lei n.° 11.284/06 não estabelece expressamente a possibilidade de apresentação 
de seguro-garantia.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA D.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Afirmação correta. Muita atenção com a literalidade da legislação em 
questão a qual apresenta diversas peculiaridades quanto à atribuições que envolvem entes 
municipais. 

Nesse contexto, consoante o §1° e §2° do art. 2° da lei em comento:

§1o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão as 
adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, 
buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades de gestão 
de florestas públicas
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§2o   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua 
competência e em relação às florestas públicas sob sua jurisdição, 
poderão elaborar normas supletivas e complementares e estabelecer 
padrões relacionados à gestão florestal. (Grifos acrescidos). 

No mesmo contexto, dispõe o art. 69 que:

Sem prejuízo do disposto nos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição 
Federal, a execução das atividades relacionadas às concessões florestais 
poderá ser delegada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios à União, 
bem como pela União aos demais entes federados, mediante convênio 
firmado com o órgão gestor competente. (Grifos acrescidos).

Alternativa B: A afirmativa em tela encontra-se correta conforme se constata da 
leitura dos dispositivos a seguir:

Art. 36. O regime econômico e financeiro da concessão florestal, 
conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende:
I - o pagamento de preço calculado sobre os custos de realização do 
edital de licitação da concessão florestal da unidade de manejo;
II - o pagamento de preço, não inferior ao mínimo definido no edital de 
licitação, calculado em função da quantidade de produto ou serviço 
auferido do objeto da concessão ou do faturamento líquido ou bruto;
III - a responsabilidade do concessionário de realizar outros investimentos 
previstos no edital e no contrato;
IV - a indisponibilidade, pelo concessionário, salvo disposição contratual, 
dos bens considerados reversíveis.
(...)
Art. 39. Os recursos financeiros oriundos dos preços da concessão 
florestal de unidades localizadas em áreas de domínio da União serão 
distribuídos da seguinte forma:
I - o valor referido no § 3o do art. 36 desta Lei será destinado:
a) 70% (setenta por cento) ao órgão gestor para a execução de suas 
atividades;
b) 30% (trinta por cento) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para utilização restrita em 
atividades de controle e fiscalização ambiental de atividades florestais, 
de unidades de conservação e do desmatamento;
II - o preço pago, excluído o valor mencionado no inciso I do caput deste 
artigo, terá a seguinte destinação:
a) Estados: 30% (trinta por cento), destinados proporcionalmente 
à distribuição da floresta pública outorgada em suas respectivas 
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jurisdições, para o apoio e promoção da utilização sustentável dos 
recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir com a 
finalidade deste aporte;
b) Municípios: 30% (trinta por cento), destinados proporcionalmente 
à distribuição da floresta pública outorgada em suas respectivas 
jurisdições, para o apoio e promoção da utilização sustentável dos 
recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir com a 
finalidade deste aporte;
c) Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF: 40% (quarenta 
por cento).
§ 1o  Quando os recursos financeiros forem oriundos dos preços da 
concessão florestal de unidades localizadas em florestas nacionais 
criadas pela União nos termos do art. 17 da Lei no 9.985, de 18 de julho 
de 2000, serão distribuídos da seguinte forma:
I - o valor referido no § 3o do art. 36 desta Lei será destinado ao órgão 
gestor para a execução de suas atividades;
II - o preço pago, excluído o valor mencionado no inciso I do caput deste 
artigo, terá a seguinte destinação:
a) Instituto Chico Mendes: 40% (quarenta por cento), para utilização 
restrita na gestão das unidades de conservação de uso sustentável; 
b) Estados: 20% (vinte por cento), destinados proporcionalmente 
à distribuição da floresta pública outorgada em suas respectivas 
jurisdições, para o apoio e promoção da utilização sustentável dos 
recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir com a 
finalidade deste aporte;
c) Municípios: 20% (vinte por cento), destinados proporcionalmente 
à distribuição da floresta pública outorgada em suas respectivas 
jurisdições, para o apoio e promoção da utilização sustentável dos 
recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir com a 
finalidade deste aporte;
d) FNDF: 20% (vinte por cento).
§ 2o (VETADO)
§ 3o O repasse dos recursos a Estados e Municípios previsto neste artigo 
será condicionado à instituição de conselho de meio ambiente pelo 
respectivo ente federativo, com participação social, e à aprovação, por 
este conselho:
I - do cumprimento das metas relativas à aplicação desses recursos 
referentes ao ano anterior;
II - da programação da aplicação dos recursos do ano em curso.
Art. 40. Os recursos financeiros oriundos dos preços de cada concessão 
florestal da União serão depositados e movimentados exclusivamente 
por intermédio dos mecanismos da conta única do Tesouro Nacional, na 
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forma do regulamento.
§ 1o  O Tesouro Nacional, trimestralmente, repassará aos Estados 
e Municípios os recursos recebidos de acordo com o previsto nas 
alíneas a e b do inciso II do caput e nas alíneas b e c do inciso II do § 1o, 
ambos do art. 39 desta Lei.
(...)  (Grifos acrescidos).

Alternativa C: Tal assertiva decorre do exato texto legal. Nesse contexto, consoante 
o art. 3°, I : 

Art. 3o Para os fins do disposto nesta Lei, consideram-se:
I - florestas públicas: florestas, naturais ou plantadas, localizadas 
nos diversos biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, 
dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou das entidades da 
administração indireta;
(...)
(Grifos acrescidos).

Alternativa D: Afirmação incorreta em virtude do disposto no art. 21 da legislação em 
exame:

Art. 20. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, 
observados os critérios e as normas gerais da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e conterá, especialmente:
I - o objeto, com a descrição dos produtos e dos serviços a serem 
explorados;
II - a delimitação da unidade de manejo, com localização e topografia, 
além de mapas e imagens de satélite e das informações públicas 
disponíveis sobre a unidade;
III - os resultados do inventário amostral;
IV - o prazo da concessão e as condições de prorrogação;
V - a descrição da infra-estrutura disponível;
VI - as condições e datas para a realização de visitas de reconhecimento 
das unidades de manejo e levantamento de dados adicionais;
VII - a descrição das condições necessárias à exploração sustentável dos 
produtos e serviços florestais;
VIII - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação 
e assinatura do contrato;
IX - o período, com data de abertura e encerramento, o local e o horário 
em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos 
necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
X - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da 
capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica 
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e fiscal;
XI - os critérios, os indicadores, as fórmulas e parâmetros a serem 
utilizados no julgamento da proposta;
XII - o preço mínimo da concessão e os critérios de reajuste e revisão;
XIII - a descrição das garantias financeiras e dos seguros exigidos;
XIV - as características dos bens reversíveis, incluindo as condições em 
que se encontram aqueles já existentes;
XV - as condições de liderança da empresa ou pessoa jurídica responsável, 
na hipótese em que for permitida a participação de consórcio;
XVI - a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais 
referidas no art. 30 desta Lei;
XVII - as condições de extinção do contrato de concessão.
§ 1o As exigências previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 
adaptadas à escala da unidade de manejo florestal, caso não se justifique 
a exigência do detalhamento.
§ 2o  O edital será submetido a audiência pública previamente ao seu 
lançamento, nos termos do art. 8o desta Lei.
Art. 21. As garantias previstas no inciso XIII do art. 20 desta Lei:
I - incluirão a cobertura de eventuais danos causados ao meio ambiente, 
ao erário e a terceiros;
II - poderão incluir, nos termos de regulamento, a cobertura do 
desempenho do concessionário em termos de produção florestal.
§ 1o O poder concedente exigirá garantias suficientes e compatíveis com 
os ônus e riscos envolvidos nos contratos de concessão florestal.
§ 2o São modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro;
II - títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
III - seguro-garantia;
IV - fiança bancária;
V - outras admitidas em lei.
§ 3o  Para concessão florestal a pessoa jurídica de pequeno porte, 
microempresas e associações de comunidades locais, serão previstas 
em regulamento formas alternativas de fixação de garantias e preços 
florestais.
Art. 22. Quando permitida na licitação a participação de pessoa jurídica 
em consórcio, observar-se-ão, adicionalmente aos requisitos referidos 
no art. 19 desta Lei, os seguintes requisitos:
I - comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição 
de consórcio, subscrito pelas consorciadas;
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II - indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de 
liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadas 
perante o poder concedente;
III - apresentação dos documentos de que trata o inciso X do caput do 
art. 20 desta Lei, por parte de cada consorciada;
IV - comprovação de cumprimento da exigência constante do inciso XV 
do caput do art. 20 desta Lei;
V - impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma 
licitação, por intermédio de mais de 1 (um) consórcio ou isoladamente.
§ 1o O licitante vencedor ficará obrigado a promover, antes da celebração 
do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do 
compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.
§ 2o A pessoa jurídica líder do consórcio é responsável pelo cumprimento 
do contrato de concessão perante o poder concedente, sem prejuízo da 
responsabilidade solidária das demais consorciadas.
§ 3o As alterações na constituição dos consórcios deverão ser submetidas 
previamente ao poder concedente para a verificação da manutenção 
das condições de habilitação, sob pena de rescisão do contrato de 
concessão.
Art. 23. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, 
determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, constitua-se 
em empresa antes da celebração do contrato.
Art. 24. Os estudos, levantamentos, projetos, obras, despesas ou 
investimentos já efetuados na unidade de manejo e vinculados ao 
processo de licitação para concessão, realizados pelo poder concedente 
ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados.
§ 1o  O edital de licitação indicará os itens, entre os especificados 
no caput deste artigo, e seus respectivos valores, que serão ressarcidos 
pelo vencedor da licitação.
§ 2o  As empresas de pequeno porte, microempresas e associações de 
comunidades locais ficarão dispensadas do ressarcimento previsto no 
§ 1o deste artigo.
Art. 25. É assegurado a qualquer pessoa o acesso aos contratos, decisões 
ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. (Grifos 
acrescidos).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: D.
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46 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a 
legislação urbano-ambiental pertinente.

a) Os posicionamentos mais recentes do STJ declararam a responsabilidade objetiva do 
Estado por danos ambientais, mesmo em se tratando de omissão na fiscalização ambiental.
b) Em caso de invasão e construção por particular em unidade de conservação municipal que 
venha a causar dano ambiental, o Poder Público responde quando, devendo agir para evitar 
tal situação, mantém-se inerte ou atua de forma deficiente. Neste contexto, caso o particular 
não venha a arcar com o prejuízo por ele causado, o Município será subsidiariamente 
responsável por tais danos.
c) Há uma tendência jurisprudencial no Direito Ambiental pátrio em buscar responsabilizar 
quem tem mais condições de arcar com os prejuízos ambientais, com base na doutrina 
americana do bolso profundo, uma vez que prevalece que todos os poluidores são responsáveis 
pelos danos ambientais. Neste contexto, surge a ideia de poluidor direto e indireto, havendo 
previsão legal expressa no ordenamento pátrio da figura do poluidor indireto.
d) É possível a consumação de crimes ambientais omissivos impróprios.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Conforme assevera Frederico Amado, no caso de entidade ambiental 
que se omite na fiscalização de atividades poluidoras, conquanto não seja entendimento 
pacificado internamente, já decidiu o STJ ser a responsabilidade subjetiva, seguindo tradicional 
doutrina administrativista, que exige culpa administrativa para a responsabilização da 
Administração Pública (REsp 647.493, de 25.05.2007). 

O mesmo autor alerta, em sequência, que os últimos precedentes do STJ, inclusive da 
sua 2° Turma, declararam a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, mesmo 
em se tratando de omissão na fiscalização (REsp 1.071.741, de 25.03.2009) ao afirmar que:

“ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é 
subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado 
no art. 37 da CF, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando 
a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa 
previsão legal, em microssistema especial, como na proteção do meio 
ambiente (Lei 6.938/81, art. 3°, IV, c/c o art. 14, §1°). Segundo, quando as 
circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação 
estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante a construção 
doutrinária e jurisprudencial do texto constitucional”.
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Fonte: (Frederico Amado, Direito Ambiental Esquematizado, 2015, p. 229-230).

Alternativa B: A responsabilidade no caso em tela será SOLIDÁRIA. Nesse sentido:

A Turma entendeu haver responsabilidade solidária do Estado quando, 
devendo agir para evitar o dano ambiental, mantém-se inerte ou atua 
de forma deficiente. A responsabilização decorre da omissão ilícita, 
a exemplo da falta de fiscalização e de adoção de outras medidas 
preventivas inerentes ao poder de polícia, as quais, ao menos 
indiretamente, contribuem para provocar o dano, até porque o poder de 
polícia ambiental não se exaure com o embargo à obra, como ocorreu no 
caso. Há que ponderar, entretanto, que essa cláusula de solidariedade 
não pode implicar benefício para o particular que causou a degradação 
ambiental com sua ação, em detrimento do erário. Assim, sem prejuízo 
da responsabilidade solidária, deve o Estado – que não provocou 
diretamente o dano nem obteve proveito com sua omissão – buscar o 
ressarcimento dos valores despendidos do responsável direto, evitando, 
com isso, injusta oneração da sociedade. (REsp 1.071.741-SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 24.03.2009)

Alternativa C: No REsp n° 1.071.74-SP de 24.03.2009, o STJ já se pronunciou acerca da 
aplicação da doutrina do bolso profundo na busca da integral reparação ambiental. No mesmo 
contexto, a Lei de Biossegurança (11.105/05) prevê expressamente a figura do poluidor indireto 
em seu art. 2°, §4° ao apontar que os financiadores de atividades que envolvam organismos 
geneticamente modificados – OGMs devem exigir dos executores Certificado de Qualidade em 
Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais 
efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação.

Alternativa D: Conforme assevera Frederico Amado, o art. 2° da Lei n.° 9.605/1998 ao 
estabelecer que “quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, 
o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto 
ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.” 

Terminou por criar uma nova hipótese de garantidor para as pessoas naturais que 
mantenham vínculos com pessoa jurídica, a exemplo do artigo 13,§2° do Código Penal, sendo 
possível a consumação de crimes ambientais omissivos impróprios (comissivos por omissão), 
ou seja, que exijam resultado naturalístico.

Logo, se alguma das pessoas listadas no art.2° sabia que um crime ambiental material 
iria se consumar, a exemplo do desmatamento ou da poluição irregular, mas queda-se inerte, 
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quando podia agir para evita-los, responderá por um crime comissivo pela simples omissão. 
Fonte: (Frederico Amado, Direito Ambiental Esquematizado, 2015, p. 274).

>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

47 - QUESTÃO:

Assinale a alternativa incorreta de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a 
legislação urbano-ambiental pertinente.

a) Em matéria ambiental, a teoria do risco integral é aplicada tanto em situações envolvendo 
lesão ao meio ambiente propriamente dito, quanto em casos de lesão a direito individual, de 
modo que é possível falar em aplicação do princípio do poluidor-pagador mesmo que o dano 
seja causado a uma única pessoa.
b) A Lei Complementar n° 140/11, cujas disposições somente se aplicam aos processos 
de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência, listou 
expressamente as competências ambientais da União, Estados e Municípios, apontando, 
também, instrumentos de cooperação administrativa a serem firmados por tais entes como, 
por exemplo, os consórcios públicos, convênios e acordos de cooperação técnica.
c) O art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 - que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública - 
aponta que o levantamento do valor ofertado a título de indenização será deferido mediante 
prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e 
publicação de editais, com prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. Nesse contexto, 
frente à necessidade legal e expressa de se provar a propriedade para deferimento do 
levantamento da indenização, o STJ entende não ser possível pagamento de indenização a 
possuidor pela perda de direito possessório.
d)  Dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente pode ser destacado o 
chamado zoneamento ambiental, o qual consiste em modalidade de intervenção estatal 
sobre o território, a fim de reparti-lo em zonas consoante o melhor interesse na preservação 
ambiental e no uso sustentável dos recursos naturais. O zoneamento deverá ser aprovado 
lei, dividindo-se em: zonas de uso estritamente industrial, zonas de uso predominantemente 
industrial, zonas de uso diversificado e zonas de reserva ambiental, restando  vedada nesta 
última modalidade a localização de estabelecimentos industriais.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: A questão da responsabilidade civil por danos ambientais, seja por 
lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos 
individuais (dano ambiental privado), é objetiva, com base na teoria do risco integral.



128

Deste modo, mesmo que o dano seja causado a uma só pessoa, pode-se falar na 
aplicação do princípio do poluidor-pagador, consagrado no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981:

Art. 14. § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de 
culpa, a indenizar ou reparar os danos  causados ao meio ambiente e 
a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União 
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída 
por lei a determinadas pessoas para ressarcirem os danos provocados por atividades exercidas 
no seu interesse, sem que se discuta qualquer elemento subjetivo na conduta do agente ou de 
seus prepostos, sendo suficiente a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 
situação de risco criada pelo agente.

Assim, a título de exemplo, caso uma indústria deposite resíduos tóxicos em seu 
terreno e provoque danos em um particular que transite neste terreno, a despeito de avisos e 
colocação de placas, a indústria deverá indenizar o particular.

Nesta situação hipotética, não caberá falar em culpa exclusiva da vítima, pois não 
há excludentes de responsabilidade. Aplicar-se-á o princípio do poluidor-pagador, tendo a 
indústria responsabilidade civil objetiva, sob a modalidade do risco integral, ainda que o dano 
seja causado a um particular (dano ambiental privado). (Fonte: Comentários do Dizer o Direito 
ao REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, STJ. 3ª Turma, julgado em 6/5/2014, 
constante no Informativo n° 544).

Alternativa B: O art. 18 da LC n° 140/11 expressamente aponta que a referida lei aplica-
se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua 
vigência, deixando claro que tal lei não possui eficácia retroativa. Além disso, em seu capítulo 
II (art. 4°), tal lei apresenta um rol de importantes instrumentos para as ações de cooperação, 
destacando-se os consórcios públicos e os convênios:

Art. 4o  Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes 
instrumentos de cooperação institucional: 
I - consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor; 
II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos 
similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o  art. 
241 da Constituição Federal; 
III - Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e 
Comissão Bipartite do Distrito Federal; 
IV - fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos; 
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V - delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados 
os requisitos previstos nesta Lei Complementar; 
VI - delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo 
a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar.

Finalmente, em seu capítulo III, a legislação em questão apresenta as ações que serão 
de competência da União, dos Estados e dos Municípios (arts. 7°, 8° e 9°):

Art. 7o  São ações administrativas da União: 
I - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política 
Nacional do Meio Ambiente; 
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas 
atribuições; 
III - promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente 
nos âmbitos nacional e internacional; 
IV - promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades 
da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental; 
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à 
Política Nacional do Meio Ambiente; 
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à 
proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 
VII - promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com 
as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento 
Territorial e outras; 
VIII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da 
administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional; 
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos; 
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente, na forma da lei; 
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja 
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à 
União; 
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades: 
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 
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limítrofe; 
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma 
continental ou na zona econômica exclusiva; 
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; 
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas 
pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; 
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos 
termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e 
emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar 
no 97, de 9 de junho de 1999; 
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou 
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a 
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a 
participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade ou empreendimento;  
XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e 
formações sucessoras em: 
a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de 
conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e 
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pela União; 
XVI - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de 
extinção e de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante 
laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que 
conservem essas espécies in situ; 
XVII - controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente 
invasoras que possam ameaçar os ecossistemas,  habitats  e espécies 
nativas; 
XVIII - aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e 
da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos; 
XIX - controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira 
na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, 
partes ou produtos deles derivados; 
XX - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas; 
XXI - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação 
prevista no inciso XVI; 
XXII - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou 
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regional; 
XXIII - gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado, respeitadas as atribuições setoriais; 
XXIV - exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de 
produtos perigosos; e 
XXV - exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, 
fluvial ou terrestre, de produtos perigosos. 
Parágrafo único.  O licenciamento dos empreendimentos cuja localização 
compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima 
da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos 
previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a 
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a 
participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade ou empreendimento.     
Art. 8o  São ações administrativas dos Estados: 
I - executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do 
Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção 
ambiental; 
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas 
atribuições; 
III - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política 
Estadual de Meio Ambiente; 
IV - promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações 
de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão 
ambiental; 
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às 
Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente; 
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à 
proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 
VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais 
competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente; 
VIII - prestar informações à União para a formação e atualização do 
Sinima; 
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em 
conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional; 
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos; 
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
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métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente, na forma da lei; 
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja 
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida 
aos Estados; 
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o; 
XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 
empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de 
conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs); 
XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e 
formações sucessoras em: 
a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do 
art. 7o; e 
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pelo Estado; 
XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de 
extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-
científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in 
situ; 
XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e 
larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, 
ressalvado o disposto no inciso XX do art. 7o; 
XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre; 
XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e 
XXI - exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de 
produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7o. 
Art. 9o  São ações administrativas dos Municípios: 
I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional 
e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais 
relacionadas à proteção do meio ambiente; 
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas 
atribuições; 
III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio 
Ambiente; 
IV - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos 
e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, 
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relacionados à proteção e à gestão ambiental; 
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às 
Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente; 
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à 
proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 
VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio 
Ambiente; 
VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e 
atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre 
Meio Ambiente; 
IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais; 
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos; 
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente, na forma da lei; 
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja 
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao 
Município; 
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 
nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das 
atividades ou empreendimentos: 
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 
conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de 
Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade; ou 
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 
XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 
nesta Lei Complementar, aprovar: 
a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação 
instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs); e 
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pelo Município.

Alternativa C: O STJ tem posicionamento consolidado no sentido de ser assegurado ao 
possuidor de determinado imóvel o direito à indenização pela perda de seu direito possessório, 
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somente impondo-se as exigências referidas no art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 quando existir 
dúvida sobre a titularidade do bem.

Nesse sentido, veja-se o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO 
EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO 
CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR 
DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO 
VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.  CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
1. (...)
2.  O  Tribunal  a  quo  fixou  entendimento  consonante esta Corte, 
porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente 
ao  assegurar  ao  possuidor  a  indenização  pela  perda do direito 
possessório. A exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 impõe-se 
quando  há  dúvida  sobre  o  domínio decorrente de disputa quanto à 
titularidade do bem. 
3. O acórdão recorrido consignou que: “o acervo probatório dos autos 
aponta fortes  indícios  de  que  os  pressupostos  fáticos  para a usucapião  
encontravam-se consolidados, não havendo porque continuar 
impedindo  o  levantamento da indenização pelos agravantes, que além 
de possuidores, também já teriam direito à titularidade do bem.” 
4.  Não  há  como aferir eventual violação do dispositivo citado por 
violado  -  art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 - sem que se reexamine o 
conjunto  probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual 
concluiu  pela  existência  de  provas  que  confirmam  o domínio da 
propriedade pelo recorrido.
Agravo regimental improvido.
(Grifos acrescidos).

Em suma, conclui-se que o posicionamento do STJ é no sentido de ser possível o 
pagamento de indenização decorrente de desapropriação ao possuidor do imóvel, impondo-se 
as exigências do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 somente quando há dúvida sobre a titularidade 
do bem.

Alternativa D: Consoante art. 9°, II, da Lei 6.938/81, consiste o zoneamento ambiental 
em verdadeiro instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Conforme leciona Frederico 
Amado (Direito Ambiental Esquematizado, 2015, p. 54) o zoneamento ambiental, “que também 
pode ser chamado de zoneamento ecológico-econômico (ZEE), é definido como instrumento 
de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras 
e atividades públicas e privadas, estabelecendo medidas e padrões de proteção ambiental 
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destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo, e a conservação 
da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de 
vida da população.”

Conforme o mesmo autor, o zoneamento “deverá ser aprovado por lei, observada 
a seguinte divisão: zonas de uso estritamente industrial, zonas de uso predominantemente 
industrial, zonas de uso diversificado e zonas de serva ambiental”. As primeiras destinam-se 
preferencialmente à localização de indústrias que possam causar perigo à saúde e segurança 
da população; as segundas, à localização de indústrias que não causem incômodos sensíveis 
às demais atividades urbanas e nem perturbem o repouso noturno da população; as terceiras, 
à  localização de estabelecimentos em que o processo produtivo seja complementar das 
atividades do meio urbano que se situem, não ocasionando inconvenientes à saúde e ao bem-
estar das populações vizinhas; as últimas, à localização de áreas de preservação e proteção 
especiais em que fica vedada a fixação de estabelecimentos industriais.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.
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DIREITO PENAL

48 - QUESTÃO:

Acerca da aplicação da pena, dos efeitos da condenação e da fixação do regime inicial do 
cumprimento de pena, assinale a alternativa correta:

a)  Para o STJ, a confissão, quando qualificada, não dá ensejo à incidência da atenuante 
prevista no art. 65, III, d, do CP, mesmo que utilizada para corroborar o acervo probatório e 
fundamentar a condenação.
b) Segundo entendimento do STJ, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo ocupado ou 
função pública exercida no momento do delito, à exceção da hipótese em que o magistrado, 
motivadamente, entender que o novo cargo ou função guarda correlação com as atribuições 
anteriores.
c) Segundo o STF, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada 
permitir exige motivação idônea. Nessa linha, a opinião do julgador sobre a gravidade em 
abstrato do crime constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que 
o permitido segundo a pena aplicada.
d) Quando condenado por crime praticado durante o período de atividade, o servidor público 
pode ter a sua aposentadoria cassada com fundamento no art. 92, I, do CP, mormente se sua 
aposentadoria tenha ocorrido no curso da ação penal.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA B.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Está incorreta! Com efeito, o artigo 65, III, “d”, do Código Penal prevê 
que é circunstância que sempre atenua a pena ter o agente confessado espontaneamente, 
perante a autoridade, a autoria do crime. A confissão qualificada é aquele em que o agente 
reconhece sua participação no crime, mas agrega à confissão teses defensivas discriminantes 
ou exculpantes. A assertiva é contrária ao decidido pelo STJ no EREsp 1.416.247-GO (Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, julgado em 22/6/2016, DJe 28/6/2016 e veiculado no Info nº. 586): “a confissão, 
mesmo que qualificada, dá ensejo à incidência da atenuante prevista no art. 65, III,  d, do 
CP, quando utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação”. 
Ademais, o conteúdo da assertiva não está em conformidade com a Súmula 545 do STJ: 
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus 
à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. ATENÇÃO! Há precedentes do STF em 
sentido contrário (HC 119.671/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 05/11/2013), mas o julgamento retratado 
na assertiva é o que deve ser cobrado pela CESPE, considerando ser mais recente e ter sido 
noticiado em informativo.
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Alternativa B: Está correta! Constitui efeito da condenação criminal, nos termos 
do artigo 92, inciso I, do Código Penal a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo 
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes 
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração, ou quando for 
aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos, nos demais casos. 
Não se trata de efeito automático, devendo ser motivadamente declarados na sentença (CP, 
art. 92, p. único), salvo na Lei de Tortura, em que o efeito é automático, por força do artigo 1º, 
§5º daquele diploma normativo. A assertiva está correta porque reproduz o decidido pelo STJ 
no REsp 1.452.935-PE (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, julgado em 
14/3/2017, DJe 17/3/2017 e veiculado no Info nº. 599), no sentido de que “a pena de perdimento 
deve ser restrita ao cargo ocupado ou função pública exercida no momento do delito, à exceção 
da hipótese em que o magistrado, motivadamente, entender que o novo cargo ou função 
guarda correlação com as atribuições anteriores”. Segundo a Corte, a perda do cargo público, 
por violação de dever inerente a ele, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, 
valendo-se o envolvido da função para a prática do delito. Salientou-se, porém, que, se o 
magistrado de origem considerar, motivadamente, que o novo cargo guarda correlação com as 
atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram praticados os crimes, mostra-se devida 
a perda da nova função, uma vez que tal ato visa anular a possibilidade de reiteração de ilícitos 
da mesma natureza.

Alternativa C: Está incorreta. As regras para fixação do regime inicial para o 
cumprimento de pena estão previstas, basicamente, no artigo 33, §2º, do Código Penal. O STF, 
em sua Súmula 719, entende, de fato, que a “imposição do regime de cumprimento mais severo 
do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. Porém, segundo a Súmula 718 da 
Corte Constitucional, “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime constitui 
não motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a 
pena aplicada”, o que torna a alternativa errada.

Alternativa D: Está incorreta! Já tecemos, por ocasião dos comentários da 
alternativa “B”, algumas observações a respeito da perda do cargo como efeito da condenação 
penal (acredite, é uma das consequências favoritas da CESPE e, por isso, conhecê-la bem é 
fundamental!). Esta alternativa contraria o decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.416.477-
SP (Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], julgado em 
18/11/2014 e veiculado no Info nº. 552), em que ficou consignado que, “ainda que condenado 
por crime praticado durante o período de atividade, o servidor público não pode ter a sua 
aposentadoria cassada com fundamento no art. 92, I, do CP, mesmo que a sua aposentadoria 
tenha ocorrido no curso da ação penal”. Consoante o entendimento da Corte cidadã, pela 
natureza constrangedora desses efeitos (que acarretam restrição ou perda de direitos), eles 
somente podem ser declarados nas hipóteses restritas do dispositivo mencionado, o que 
implica afirmar que o rol do art. 92 do CP é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva ou 
analógica para estendê-los em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
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>>> ALTERNATIVA CORRETA: B.

49 - QUESTÃO:

Considerando as disposições a respeito da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), assinale 
a alternativa incorreta:

a) São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, a 
prática de crimes ambientais durante à noite ou em domingos e feriados.
b) As penas restritivas de direitos passíveis de aplicação à pessoa jurídica pela prática de 
crime ambiental são: a suspensão parcial ou total de atividades, a interdição temporária 
de estabelecimento, obra ou atividade e a proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como dele obter subsídios, subvenções ou doações. A proibição de contratar com o Poder 
Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações, porém, não poderá exceder o prazo 
de dez anos.
c) Em razão da teoria da dupla imputação, atualmente não é possível a responsabilização 
penal da pessoa jurídica por delitos ambientais sem a responsabilização concomitante da 
pessoa física que agiu em seu nome. 
d) Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio 
público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário 
e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, 
com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das 
normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação 
do patrimônio histórico e artístico nacional.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA C.

>> COMENTÁRIO:

Referente a todas as alternativas: A Lei nº 9.650/98 traz a previsão das sanções 
criminais e administrativas pela prática de infrações ambientais. É figura quase certa nas 
provas, já que compõem, simultaneamente, o conteúdo programático das disciplinas de Direito 
Ambiental e de Direito Penal. Vale, portanto, a leitura da lei, principalmente das disposições 
gerais (artigos 1º a 24).

Alternativa A: Está correta. A sistemática de penas da Lei nº 9.650/98 é peculiar a 
do Código Penal. Dentre as peculiaridades, apresentam-se algumas atenuantes e agravantes, 
previstas, respectivamente, no artigo 14 e 15 da lei. Dentre as circunstâncias agravantes, 
digamos, “mais diferentes”, estão a prática do crime durante a noite (art. 15, inciso II, alínea “i”) 
e em domingos e feriados (artigo 15, inciso II, alínea “h”). Logo, está correta a assertiva.
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Alternativa B: Está correta. Na Lei nº 9.650/98, as penalidades aplicáveis às pessoas 
jurídicas são diferentes daquelas aplicáveis às pessoas físicas. As penas aplicáveis isolada, 
cumulativa ou alternativamente, às pessoas jurídicas pela prática de crimes ambientais, 
segundo o artigo 21 da Lei nº 9.650/98 são: multa, restritivas de direitos e prestação de serviços 
à comunidade. Consistem em penas restritivas de direitos da pessoa jurídica a suspensão 
parcial ou total de atividades (quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais 
ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente), a interdição temporária de 
estabelecimento, obra ou atividade (quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver 
funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de 
disposição legal ou regulamentar) e a proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
dele obter subsídios, subvenções ou doações. Efetivamente, consoante do artigo 22, §3º, da Lei 
nº 9.650/98, a proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções 
ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos. As hipóteses de prestação de serviços à 
comunidade pela pessoa jurídica encontram-se previstas no artigo 23 da Lei nº 9.650/98. Por 
fim, destaca-se a pena de liquidação forçada, prevista no artigo 24 da Lei nº 9.650/98: “A pessoa 
jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar 
a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio 
será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário 
Nacional”.

Alternativa C: É a incorreta. O artigo 225, §3º, da Constituição e o artigo 3º da Lei 
nº 9.605/98 viabilizam a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais. 
Classicamente, os Tribunais Superiores exigiam que a responsabilização penal da pessoa 
jurídica por esta espécie de crime dependia da presença, no polo passivo da ação penal, das 
pessoas físicas que agiram em seu nome. A isso dava-se o nome de teoria da dupla imputação. 
Pois bem. Recentemente, o STF e o STJ abandonaram essa teoria, em razão da inexistência de 
respaldo legal para sua adoção. Nesse sentido, o julgamento do RE 548.181/PR, pelo STF (Rel. 
Min. Rosa Weber, julgado em 6/8/2013, veiculado no Info nº 714) e do RMS 39.173-BA, pelo STJ 
(Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015, DJe 13/8/2015, veiculado no Info 
nº. 566). Neste último, o STJ consignou que: “É possível a responsabilização penal da pessoa 
jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da 
pessoa física que agia em seu nome”. Acerca da responsabilização da pessoa jurídica, vale 
ainda destacar o conteúdo do artigo 4º da Lei nº 9.605/98: “Poderá ser desconsiderada a pessoa 
jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
à qualidade do meio ambiente”.

Alternativa D: Está correta. Segundo a Lei nº. 9.650/98, pichar ou por outro meio 
conspurcar edificação ou monumento urbano é considerado crime, punido com pena de 
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, conforme o artigo 65. Contudo, o §2º do mesmo 
artigo dispõe que “Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar 
o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo 
proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem 
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público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das 
normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação 
do patrimônio histórico e artístico nacional”, evidenciando a correção da questão.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: C.

50 - QUESTÃO:

Considerando as disposições sobre crimes contra a honra, assinale a alternativa correta:

a) Somente admitem exceção da verdade, nos termos do Código Penal, os crimes de calúnia 
e difamação. Para este último delito, ainda, a exceção da verdade apenas é possível se o 
ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
b) Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar injúria cometida no âmbito doméstico, 
motivada por divergências políticas às vésperas de eleição, ainda que desvinculada, direta 
ou indiretamente, de propaganda eleitoral. 
c) Constituem causas de aumento de pena para todos os crimes contra a honra o fato de 
terem sido praticados contra funcionário público, em razão de suas funções; na presença de 
várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria; 
ou mediante a utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
d) Os crimes contra a honra processam-se exclusivamente por meio de ação penal privada.

> RESPOSTA: ALTERNATIVA A.

>> COMENTÁRIO:

Alternativa A: Está correta. O crime de calúnia (CP, art. 138) consiste em imputar 
a alguém, falsamente, fato definido como crime. Já o crime de difamação (CP, art. 139) 
consubstancia-se na conduta de imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. Na difamação 
imputa-se determinado fato, não criminoso, mas ainda assim desonroso a alguém, não 
importando se verdadeiro ou falso. Efetivamente, somente os crimes de calúnia e difamação são 
compatíveis com o instituto da exceção da verdade. Além disso, para a difamação, a  exceção 
da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao 
exercício de suas funções, conforme art. 139, p. único.

Alternativa B: Está errada. Isso porque a assertiva é contrária ao decidido pelo STJ 
no CC 134.005-PR (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/6/2014 e veiculado no Info nº. 
545), em que ficou decidido que “compete à Justiça Comum Estadual - e não à Justiça Eleitoral - 
processar e julgar injúria cometida no âmbito doméstico, desvinculada, direta ou indiretamente, 
de propaganda eleitoral, ainda que motivada por divergências políticas às vésperas de eleição”. 
Destacou-se que o crime previsto no art. 326 do Código Eleitoral possui nítida simetria com o 
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crime de injúria previsto no art. 140 do CP, mas com este não se confunde, distinguindo-se, 
sobretudo, pelo acréscimo de elementares objetivas à figura típica, que acabou por resultar 
em relevante restrição à sua aplicação, refletindo, também por isso, na maior especialização 
do objeto jurídico tutelado. Segundo a Corte cidadã, a injúria eleitoral somente se perfectibiliza 
quando a ofensa ao decoro ou à dignidade ocorrer na propaganda eleitoral ou com fins de 
propaganda. Ou seja, a caracterização do crime de injúria previsto na legislação eleitoral exige, 
como elementar do tipo, que a ofensa seja perpetrada na propaganda eleitoral ou vise fins 
de propaganda (TSE, HC 187.635-MG, DJe de 16/2/2011), sob pena de incorrer-se no crime de 
injúria comum.

Alternativa C: Está incorreta. De fato, nos termos do artigo 141 do Código Penal, as 
penas dos crimes contra a honra aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido 
contra funcionário público, em razão de suas funções ou na presença de várias pessoas, ou 
por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. É, também, causa de 
aumento de pena a circunstância de o crime ser praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) 
anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.  Isso porque, para a injúria, a 
utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa 
idosa ou portadora de deficiência constitui qualificadora, conforme o artigo 140, §3º, do Código 
Penal, e não causa de aumento de pena.

Alternativa D: Está errada. Efetivamente, segundo o artigo 145 do Código Penal, nos 
casos de crime contra a honra, em regra, se procede mediante queixa (a ação penal é, portanto, 
privada). Há, contudo, algumas exceções: (a) injúria real, quando da violência resulta lesão 
corporal (CP, art. 140, §2º e 145, parte final): é pública incondicionada; (b) cometido contra o 
Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (CP, art. 141, I e 145, p. único, 
primeira parte): é pública, condicionada à requisição; e (c) contra funcionário público, em 
razão de suas funções e injúria qualificada (CP, art. 141, II, 140, §3º e 145, p. único, parte final): é 
pública, condicionada à representação.

>>> ALTERNATIVA CORRETA: A.


