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Justificativas da Rodada 2013.04
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
Questão

01

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Podem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo dilatório; esta convenção é
possível até mesmo depois de esgotado o prazo que se visa prorrogar.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. A mudança do prazo dilatório pelas partes só pode ocorrer antes do
vencimento do prazo.
Art. 181. Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório; a
convenção, porém, só tem eficácia se, requerida antes do vencimento do prazo, se
fundar em motivo legítimo.
Questão

02

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor poderá
requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente,
se da declaração da existência ou da inexistência do direito depender, no todo ou
em parte, o julgamento da lide.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Retrata com fidelidade a ação declaratória incidental prevista no art. 325
do CPC:
Art. 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor
poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz profira sentença
incidente, se da declaração da existência ou da inexistência do direito depender, no
todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5o).
Questão

03

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

São igualmente impenhoráveis, mesmo que à falta de outros bens, os frutos e
rendimentos dos bens inalienáveis.
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Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. O art. 650 do CPC é enfático ao prever a penhorabilidade dos frutos e
rendimentos dos bens inalienáveis.
Art. 650. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos
bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia. (Redação
dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
Questão

04

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Afastada a natureza recursal e reconhecida a singularidade do reexame necessário,
a conclusão da doutrina é de que se trata de um instituto sui generis, cuja natureza
jurídica é de elemento condicional da eficácia da sentença, e não de uma espécie de
recurso, bastando mencionar a ausência do elemento volitivo, indissociável dos
recursos em geral.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Corresponde ao amplo entendimento doutrinário sobre a natureza
jurídica do reexame necessário1:
Como já declinado, é amplamente majoritário o entendimento que nega ao reexame
necessário a natureza de recurso. Tal entendimento partiria do próprio legislador de
1973, que o deslocou do capítulo pertinente aos recursos para o capítulo concernente à
sentença e à coisa julgada.
Desse modo, afastada a natureza recursal e reconhecida a singularidade do reexame
necessário, a conclusão da doutrina é de que se trata de um instituto sui generis, cuja
natureza jurídica é de elemento condicional da eficácia da sentença, e não de uma
espécie de recurso, bastando mencionar a ausência do elemento volitivo, indissociável
dos recursos em geral.
Aliás, enfatiza Nelson Nery Júnior (2003, p. 813) que à remessa necessária faltam a
voluntariedade, a tipicidade, a dialeticidade, o interesse em recorrer, a legitimidade, a
tempestividade e o preparo, características e pressupostos de admissibilidade dos
recursos. De outro modo, nenhum dos princípios recursais é aplicados à remessa
obrigatória.
Há, porém, quem entenda tratar-se o reexame necessário de uma autêntica espécie
recursal, a exemplo de Sérgio Bermudes, em sua obra Comentários ao Código de
Processo Civil, 2ª ed., vol. VII, São Paulo: RT, 1977, pp. 32-33, citado por Alexandre
Câmara (2007, p. 3), que o acompanha nesse entendimento. Ambos, porém, fazem
parte de corrente minoritária.
Em suma, os verdadeiros meios de impugnação das decisões judiciais são os recursos. O
reexame necessário não. Este é apenas condição de validade e eficácia da sentença nas
causas em que seja expressamente consignada a sua incidência, nos termos do CPC,
1
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art. 475, e das demais hipóteses previstas no ordenamento jurídico. A exceção,
especialmente no tocante à eficácia, flui da Lei 1.533/51, art. 12, parágrafo único, em
se tratando de ação de mandado de segurança, em que a sentença produzirá efeitos de
imediato, com a sua publicação, antes mesmo da remessa dos autos ao Tribunal para o
reexame necessário.
Questão

05

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Pressupostos processuais são os requisitos necessários para a existência jurídica e o
desenvolvimento do processo.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Coincide com a definição assente na doutrina2:
“Pressupostos Processuais, segundo Jorge Luís Dall’agnol, são os "requisitos necessários
para a existência jurídica e o desenvolvimento do processo".
Questão

06

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Diante do desenvolvimento das especialidades médicas, não se pode atribuir ao
cirurgião chefe a responsabilidade por tudo que ocorre na sala de cirurgia,
especialmente quando comprovado que as complicações se dão por erro exclusivo
do anestesista, em relação às quais não compete ao cirurgião intervir.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. STJ vem decidindo pela ausência de responsabilidade solidária do
cirurgião chefe:
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Nos embargos de
divergência no recurso especial advindo de ação de indenização por danos materiais e
morais por erro do anestesista durante cirurgia plástica, a Seção, por maioria, entendeu
que, diante do desenvolvimento das especialidades médicas, não se pode atribuir ao
cirurgião chefe a responsabilidade por tudo que ocorre na sala de cirurgia,
especialmente quando comprovado, como no caso, que as complicações deram-se por
erro exclusivo do anestesista, em relação às quais não competia ao cirurgião intervir.
Assim, afastou a responsabilidade solidária do cirurgião chefe, porquanto não se lhe
pode atribuir tal responsabilidade pela escolha de anestesista de renome e qualificado.
Com esse entendimento, a Seção, por maioria, conheceu dos embargos do cirurgião
chefe e deu-lhes provimento. Os embargos opostos pela clínica não foram
conhecidos. EREsp 605.435-RJ, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão
Min. Raul Araújo Filho, julgados em 14/9/2011
Questão

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

2
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O mero inadimplemento da obrigação alimentar por parte do genitor, sem que se
demonstre sua impossibilidade de prestar os alimentos, não faculta ao alimentado
pleitear alimentos diretamente aos avós.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Sem a prova de impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar
pelo genitor, resta impossibilitado buscar o pagamento de alimentos pelos avós.
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AVOENGA. ÔNUS DA PROVA. In casu, a questão está em
analisar a validade da decisão do tribunal a quo que indeferiu pedido de alimentos
provisórios em favor dos recorrentes os quais deveriam ser prestados pela recorrida,
avó dos alimentandos. A Min. Relatora destacou que, apenas na impossibilidade de os
demandados genitores prestarem alimentos, serão os parentes mais remotos,
estendendo-se a obrigação alimentar, na hipótese, para os ascendentes mais próximos.
O desemprego do alimentante primário – genitor – ou sua falta confirmam o
desamparo do alimentado e a necessidade de socorro ao ascendente de grau imediato,
fatos que autorizam o ajuizamento da ação de alimentos diretamente contra este.
Contudo o mero inadimplemento da obrigação alimentar por parte do genitor, sem que
se demonstre sua impossibilidade de prestar os alimentos, não faculta ao alimentado
pleitear alimentos diretamente aos avós. Na hipótese, exige-se o prévio esgotamento
dos meios processuais disponíveis para obrigar o alimentante primário a cumprir sua
obrigação, inclusive com o uso da coação extrema preconizada no art. 733 do CPC.
Assim, fixado pelo tribunal de origem que a avó demonstrou, em contestação, a
impossibilidade de prestar os alimentos subsidiariamente, inviável o recurso especial,
no particular, pelo óbice da Súm. n. 7-STJ. Com essas considerações, a Turma negou
provimento ao recurso. REsp 1.211.314-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
15/9/2011.
Questão

08

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Na empreitada, a obrigação do empreiteiro fornecer os materiais se presume, salvo
disposição legal ou convencional contrária.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. Na empreitada, a presunção é que não há fornecimento de materiais.
Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com
ele e os materiais.
§ 1o A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade
das partes.
Questão

09

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

O depósito voluntário não exige forma escrita.
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Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. O Código Civil é claro em exigir forma escrita:
Art. 646. O depósito voluntário provar-se-á por escrito.
Questão

10

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

São aplicáveis à comissão, no que couber, as regras sobre agência.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. A aplicação subsidiária na comissão diz respeito às regras do mandato e
não da agência:
Art. 709. São aplicáveis à comissão, no que couber, as regras sobre mandato.

DIREITO CONSTITUCIONAL
Questão

11

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

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

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Cópia fiel do primeiro parágrafo do art. 20 da Constituição Federal:
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território,
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação
financeira por essa exploração.
Questão

12

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. O debate
acerca de sua caracterização situa-se na confluência das duas grandes correntes de
pensamento que oferecem paradigmas opostos para o Direito: o jusnaturalismo e o
positivismo. Opostos, mas, por vezes, singularmente complementares. A quadra
atual é assinalada pela superação – ou, talvez, sublimação – dos modelos puros por
um conjunto difuso e abrangente de idéias, agrupadas sob o rótulo genérico de póspositivismo.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Sobre o marco filosófico do neoconstitucionalismo, sábias palavras de Luís
Roberto Barroso3.
O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. O debate acerca
de sua caracterização situa-se na confluência das duas grandes correntes de
pensamento que oferecem paradigmas opostos para o Direito: o jusnaturalismo e o
positivismo. Opostos, mas, por vezes, singularmente complementares. A quadra atual é
assinalada pela superação – ou, talvez, sublimação – dos modelos puros por um
conjunto difuso e abrangente de idéias, agrupadas sob o rótulo genérico de póspositivismo.
O jusnaturalismo moderno, desenvolvido a partir do século XVI, aproximou a lei da
razão e transformou-se na filosofia natural do Direito. Fundado na crença em princípios
de justiça universalmente válidos, foi o combustível das revoluções liberais e chegou ao
apogeu com as Constituições escritas e as codificações. Considerado metafísico e anticientífico, o direito natural foi empurrado para a margem da história pela ascensão do
positivismo jurídico, no final do século XIX. Em busca de objetividade científica, o
positivismo equiparou o Direito à lei, afastou-o da filosofia e de discussões como
legitimidade e justiça e dominou o pensamento jurídico da primeira metade do século
XX. Sua decadência é emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do
nazismo na Alemanha, regimes que promoveram a barbárie sob a proteção da
legalidade. Ao fim da 2ª. Guerra, a ética e os valores começam a retornar ao Direito.
A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram
caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do Direito, sua
função social e sua interpretação. O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita,
mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura moral do Direito,
mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do
ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem
comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de
idéias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção
incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas relações
com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a
formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma
teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana.
Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o Direito e a filosofia.
Questão

13

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Os Deputados e Senadores são invioláveis penal, mas não civilmente, por quaisquer
de suas opiniões, palavras e votos.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. A imunidade material parlamentar abrange tanto a seara penal quanto
3
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Constitucional
no
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Teresina, ano
10, n.
851, 1 nov. 2005 .
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Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br

6

GEAGU Objetiva

http://www.ebeji.com.br

civil:
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de
2001)
Questão

14

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de
conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são
incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os
limites definidos na própria CF.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. A liberdade de expressão, como todo direito, não pode ser tido como
absoluto.
“Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta.
Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua
abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal.
As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira
harmônica, observados os limites definidos na própria CF (CF, art. 5º, § 2º, primeira
parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o ‘direito à
incitação ao racismo’, dado que um direito individual não pode constituir -se em
salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra.
Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.”
(HC 82.424, Rel. p/ o ac. Min. Presidente Maurício Corrêa, julgamento em 17-9-2003,
Plenário, DJ de 19-3-2004.)
Questão

15

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Mesmo as leis interpretativas expõem-se ao exame e à interpretação dos juízes e
tribunais.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. As leis interpretativas não escapam do controle jurisdicional:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória de caráter interpretativo. Leis
interpretativas. A questão da interpretação de leis de conversão por medida provisória.
Princípio da irretroatividade. Caráter relativo. Leis interpretativas e aplicação
retroativa. Reiteração de medida provisória sobre matéria apreciada e rejeitada pelo
Congresso Nacional. Plausibilidade jurídica. Ausência do periculum in mora.
Indeferimento da cautelar. É plausível, em face do ordenamento constitucional
brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade das leis interpretativas, que configuram
instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação
autêntica. As leis interpretativas – desde que reconhecida a sua existência em nosso
sistema de direito positivo – não traduzem usurpação das atribuições institucionais do
Judiciário e, em consequência, não ofendem o postulado fundamental da divisão
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br

7

GEAGU Objetiva

http://www.ebeji.com.br

funcional do poder. Mesmo as leis interpretativas expõem -se ao exame e à
interpretação dos juízes e tribunais. Não se revelam, assim, espécies normativas imunes
ao controle jurisdicional. A questão da interpretação de leis de conversão por medida
provisória editada pelo presidente da República. O princípio da irretroatividade
‘somente’ condiciona a atividade jurídica do Estado nas hipóteses expressamente
previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação do Poder Público eventualmente
configuradora de restrição gravosa (a) ao status libertatis da pessoa (CF, art. 5º, XL),
(b) ao status subjectionis do contribuinte em matéria tributária (CF, art. 150, III, a) e
(c) a segurança jurídica no domínio das relações sociais (CF, art. 5º, XXXVI). Na medida
em que a retroprojeção normativa da lei ‘não’ gere e ‘nem’ produza os gravames
referidos, nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com efeito
retroativo. As leis, em face do caráter prospectivo de que se revestem, devem,
‘ordinariamente’, dispor para o futuro. O sistema jurídico -constitucional brasileiro,
contudo, ‘não’ assentou, como postulado absoluto, incondicional e inderrogável, o
princípio da irretroatividade. A questão da retroatividade das leis interpretativas.”
(ADI 605‑MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-10-1991, Plenário, DJ de 5-31993.)

DIREITO EMPRESARIAL
Questão

16

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das
ações subscritas ou adquiridas.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. É o que reza o primeiro artigo da Lei 6.404/76.
Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações
subscritas ou adquiridas.
Questão

17

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do
convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser
que este tenha adquirido a cheque de má-fé.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Título de crédito que é, lhe são inoponíveis as exceções pessoais em face
de portadores de boa-fé. É o que diz a Lei do Cheque.
Art . 16 Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância
do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser
que este tenha adquirido a cheque de má-fé.
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DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
Questão

18

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Para o STJ, no delito de tráfico ilícito de drogas, a causa de aumento de pena do art.
40, III, da Lei n. 11.343/2006 incide pela simples utilização do transporte público na
condução da substância entorpecente, sendo irrelevante se o agente a ofereceu ou
tentou distribuí-la aos demais passageiros no local.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Para o STJ, não é preciso a distribuição da droga dentro de transporte
coletivo para incidir a causa de aumento, bastando que o agente a porte, ainda que
secretamente.
TRÁFICO. DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO. A Turma reafirmou que, no delito de tráfico
ilícito de drogas, a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006
incide pela simples utilização do transporte público na condução da substância
entorpecente, sendo irrelevante se o agente a ofereceu ou tentou distribuí-la aos
demais passageiros no local. Precedentes citados: HC 116.051-MS, DJe 3/5/2010, e HC
119.635-MS, DJe 15/12/2009. HC 118.565-MS, Rel. Min. Haroldo Rodrigues
(Desembargador convocado do TJ-CE), julgado em 10/5/2011).
Questão

19

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Para caracterizar o concurso de agentes, basta que duas ou mais pessoas concorram
para a prática delituosa, não sendo necessária a identificação dos corréus.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Segundo a jurisprudência, a identificação dos agentes em concurso é
irrelevante:
CONCURSO. AGENTES. CARACTERIZAÇÃO. A Turma, entre outras questões, asseverou
que, para caracterizar o concurso de agentes, basta que duas ou mais pessoas
concorram para a prática delituosa, não sendo necessária a identificação dos corréus.
Consignou-se, ainda, que essa causa de aumento pode ser reconhecida mesmo nas
hipóteses em que o crime (in casu, roubo) tenha sido supostamente cometido na
companhia de inimputável. Segundo o Min. Relator, os motivos que impõem o
agravamento da punição são o maior risco que a pluralidade de pessoas proporciona à
integridade física e ao patrimônio alheios e o maior grau de intimidação infligido à
vítima. Precedentes citados: HC 85.631-SP, DJe 23/11/2009; HC 169.151-DF, DJe
2/8/2010; HC 131.763-MS, DJe 14/9/2009, e HC 88.444-DF, DJe 13/10/2009. HC
197.501-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/5/2011.
Questão

20

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Não haverá legítima defesa se o direito em perigo era de outrem.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. A legítima defesa abrange, por expressa disposição do Código Penal,
direito de outrem em perigo.
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Questão

21

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no
processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença
absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua
competência, continuará competente em relação aos demais processos.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Uma vez reunidos os processos por conexão/continência, a competência
em relação a todas as infrações se perpetua. É o que prevê o CPP:
Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no
processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença
absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua
competência, continuará competente em relação aos demais processos.

DIREITO TRIBUTÁRIO
Questão

22

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

O necessário respeito à literalidade da legislação tributária, ainda que no tocante à
outorga de isenção, não veda sua interpretação extensiva.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. Segundo o STJ, norma isentiva tributária é impassível de interpretação
analógica, mas não de interpretação extensiva:
SURDEZ. ISENÇÃO. IR. O recorrido é portador de surdez em grau máximo (deficiência
auditiva sensória neural bilateral profunda irreversível), além de padecer de zumbidos
(distorções auditivas subjetivas) e tonteiras. Nas contrarrazões do especial, defende ser
sua deficiência auditiva espécie de paralisia irreversível do nervo auditivo, portanto
incluída nas moléstias suscetíveis a permitir a isenção do IR (art. 6º, XIV, da Lei n.
7.713/1988). É consabido que este Superior Tribunal, em julgamento de recurso
repetitivo, incluiu, na cegueira tratada naquele mesmo inciso, tanto a bilateral como a
monocular, ao entender que o necessário respeito à literalidade da legislação tributária
não veda sua interpretação extensiva. Contudo, é diferente a hipótese dos autos, pois o
acórdão recorrido utilizou interpretação analógica entre a cegueira e a surdez para
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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considerar a última também passível de isentar seu portador de IR, o que não é
permitido: a cegueira é moléstia prevista na norma, mas a surdez, não. Relembre-se
que há outro julgado em recurso repetitivo neste Superior Tribunal a firmar que o rol de
moléstias do referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), a restringir a
concessão de isenção às situações lá enumeradas. Anote-se que o art. 111 do CTN
apenas permite a interpretação literal às disposições sobre isenção. Esse foi o
entendimento acolhido pela maioria da Turma. O Min. Cesar Asfor Rocha (vencido)
entende ser possível isentar do IR os casos de surdez desse jaez, visto que cabe ao
Judiciário ajustar as leis às realidades que se apresentam em cada processo e, para
tanto, pode utilizar-se de sensibilidade (que não se confunde com filantropia), a mesma
que abrandou a rigorosa interpretação antes dada pelo STJ à isenção do IR nos casos de
cegueira, alargando a capacidade de contemplar pessoas necessitadas justamente com
aquilo que a lei quis amparar, motivação que levou o tribunal a quoa conceder a
benesse postulada e ao MPF a, por duas vezes, concordar com isso. Precedentes
citados: REsp 1.196.500-MT, DJe 4/2/2011, e REsp 1.116.620-BA, DJe 25/8/2010. REsp
1.013.060-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/5/2011.
Questão

23

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Álbum de figurinhas não está abrangido na imunidade tributária conferida aos livros
e periódicos.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. Segundo o STF “O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez
ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à
qualidade cultural de uma publicação. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela
afastar esse benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da
democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor
pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto -juvenil.”:
“‘Álbum de figurinhas’. Admissibilidade. A imunidade tributária sobre livros, jornais,
periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao
exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação,
bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação.
O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou
didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma
publicação. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar esse
benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da
democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor
pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto -juvenil.” (RE 221.239, Rel.
Min. Ellen Gracie, julgamento em 25-5-2004, Segunda Turma, DJ de 6-8-2004.) No
mesmo sentido: RE 179.893, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 15-4-2008,
Primeira Turma, DJE de 30-5-2008.
Questão

24

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

Na substituição tributária, sempre teremos duas normas: a) a norma tributária
impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o fisco; b) a
norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre
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outra pessoa e o fisco, atribuindo -lhe o dever de recolher o tributo em lugar do
contribuinte.
Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. A dupla incidência normativa na substituição tributária é reconhecida na
jurisprudência do STF.
“Na substituição tributária, sempre teremos duas normas: a) a norma tributária
impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o fisco; b) a
norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre outra
pessoa e o fisco, atribuindo -lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte.
A validade do regime de substituição tributária depende da atenção a certos limites no
que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode admitir que a
substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e
ao princípio da capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte,
porquanto o contribuinte não é substituído no seu dever fundamental de pagar
tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que
asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele
exigida deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários
ou ineficazes. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções
para viabilizar a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto.
A retenção e recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do
montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a folha de salários na
medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os
valores por ele apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo real.
Ademais, resta assegurada a restituição de eventuais recolhimentos feitos a maior.”
(RE 603.191, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 1º-8-2011, Plenário, DJE de 5-92011, com repercussão geral.)
Questão

25

Questão formulada pelo Dr. Advogado da União Patrick Bezerra Mesquita

As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço
público geral e indivisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está incorreto. Apenas serviço público específico e divisível é onerável por meio de
taxa. É o que dispõe o art. 77 do CTN:
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão

26

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

O servidor público afastado do cargo para exercer mandado eletivo terá seu tempo
de serviço contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por
merecimento. Ademais, o cálculo de seus benefícios previdenciários será efetuado,
no caso de afastamento, como se em exercício estivesse.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado, apenas porque o servidor afastado para exercício de mandado eletivo não
conta tempo para fins de promoção por merecimento. Nesse sentido, cite-se a doutrina de
José dos Santos Carvalho Filho:
Ao servidor público é permitido exercer mandado eletivo. A qualificação profissional do
servidor não poderia mesmo excluí-lo do processo eletivo, sabido que a elegibilidade
constitui um dos mais relevantes direitos outorgados ao cidadão. É verdade que a
eleição de servidor público pode refluir na relação estatutária, e por essa razão a
Constituição traçou algumas regras a serem aplicadas nessa hipótese.(...)
Para que o servidor não seja prejudicado pelo exercício do mandado popular, seu
tempo de serviço deverá ser contado para todos os efeitos, exceto para promoção por
merecimento. A regra procurado conciliar os dois interesses. A contagem do tempo
permite que o servidor eleito obtenha os benefícios que o estatuto lhe garante. Não a
promoção por merecimento, porém, que depende do efetivo exercício das funções do
cargo e se afigura incompatível com a situação de afastamento.(...)
Solução idêntica é fixada para o cálculo do benefício previdenciário, que será efetuado,
no caso de afastamento do servidor, como se em exercício estivesse. (CARVALHO FILHO,
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.Ed. Lumen Iuris. 24ª. Ed., p. 671/672)
Questão

27

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Na desapropriação indireta, quando há valorização geral e ordinária da área
remanescente ao bem esbulhado em decorrência de obra ou serviço público, é
possível o abatimento no valor da indenização paga pelo Poder Público ao antigo
proprietário.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado, contrariando decisão recente do STJ, noticiada no informativo 507.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VALORIZAÇÃO DA ÁREA
REMANESCENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Na desapropriação indireta, quando há valorização geral e ordinária da área
remanescente ao bem esbulhado em decorrência de obra ou serviço público, não é
possível o abatimento no valor da indenização devida ao antigo proprietário. Cabe ao
Poder Público, em tese, a utilização da contribuição de melhoria como instrumento
legal capaz de fazer face ao custo da obra, devida proporcionalmente pelos
proprietários de imóveis beneficiados com a valorização do bem. Precedentes citados:
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REsp 795.580/SC, DJ 1º/2/2007; REsp 1.074.994-SC, DJe 29/10/2008. REsp 1.230.687SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18/10/2012.
Questão

28

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha
não são oponíveis à União.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos exatos termos do enunciado n. 496 do STJ.
SÚMULA n. 496
Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não
são oponíveis à União. Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 8/8/2012.
Questão

29

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

O tombamento pode ser desconstituído por ato do Poder Público, mediante
requerimento do proprietário, após análise da conveniência e oportunidade do
destombamento pela Administração.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado. Embora o tombamento possa ser desconstituído, a análise pelo Poder
Público não é discricionária. A propósito, cite-se a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho.
Embora não seja comum, é possível que, depois do tombamento, o Poder Público, de
ofício ou em razão de solicitação do proprietário ou outro interessado, julgue ter
desaparecido o fundamento que deu suporte ao ato. Reconhecida a ausência de
fundamento, desaparece o motivo para restrição ao uso da propriedade. Ocorrendo
semelhante hipótese, o efeito há de ser o desfazimento do ato, promovendo-se o
cancelamento do ato de inscrição, fato também denominado por alguns de
destombamento.
Note-se, porém, que o cancelamento não resulta de avaliação discricionária da
Administração; ao revés, está ela vinculada às razões que fizeram desaparecer o
fundamento anterior. Assim, se o bem tombado continua a merecer proteção, não pode
a Administração agir a seu exclusivo arbítrio e proceder ao destombamento, porque,
assim agindo, sua conduta seria ofensiva aos mandamentos constitucionais que
impõem (e não facultam) a tutela dos órgãos públicos. (CARVALHO FILHO. José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed., Lumen Iuris, 2011, p. 741/742).
Questão

30

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítimo o corte no
fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do
consumidor decorrer de débitos pretéritos e o débito originar-se de suposta fraude
no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária,
independente de aviso prévio ao consumidor inadimplente.
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Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado, contrariando o que decidiu o STJ em julgado noticiado no informativo 508.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESSENCIAIS.
Não é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a
inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, o débito originar-se de
suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela
concessionária e inexistir aviso prévio ao consumidor inadimplente. Precedente citado:
REsp 1.285.426-SP, DJe 13/12/2011. AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 18/10/2012.

DIREITO FINANCEIRO
Questão

31

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

O empenho é o segundo estágio da despesa pública e consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado. O item traz o conceito de liquidação, extraído do artigo 63 da Lei 4.320/64.
O empenho, por sua vez, é o primeiro estágio da despesa pública, sendo o ato que cria para o
Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Em outras
palavras, o empenho é o ato que reserva em determinado montante para fazer frente a uma
despesa específica.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Questão

32

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

A receita obtida quando o Estado recebe o valor principal dos empréstimos
concedidos a entidades públicas ou privadas denomina-se amortização de
empréstimo e classifica-se como receita de capital.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br
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Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos termos do artigo 11 da Lei 4.320/64 que diferencia as receitas
correntes das 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 20.5.1982)
§ 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 20.5.1982)
§ 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 20.5.1982)
§ 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 20.5.1982)
§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: (Redação dada pelo
Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES
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

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO/PRIVADO
Questão

33

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
comprovação da dependência econômica e da convivência socioafetiva com a prole
brasileira para manter no país o estrangeiro que tem filho brasileiro, mesmo que
nascido posteriormente à condenação penal e ao decreto expulsório.
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Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, conforme julgado noticiado no informativo 505 do STJ.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. FILHA E NETO BRASILEIROS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA SOCIOAFETIVA E DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
É necessária a efetiva comprovação, no momento da impetração, da dependência
econômica e da convivência socioafetiva com a prole brasileira para manter no país o
estrangeiro que tem filho brasileiro, mesmo que nascido posteriormente à
condenação penal e ao decreto expulsório. A interpretação das excludentes de
expulsão do art. 75, II, da Lei n. 6.815/1980 deve ser flexibilizada, visando atender o
melhor interesse do menor a fim de tutelar a família, a criança e o adolescente.
Entretanto, o acolhimento desse preceito não é absoluto, exigindo a efetiva
comprovação da dependência econômica e da convivência socioafetiva com a prole
brasileira, que não se evidencia com a simples juntada de fotos. Ademais, segundo
informado pela autoridade impetrada, a filha residia com companheiro – não com a
sua genitora – e não havia provas da dependência econômica do menor (neto) em
relação à avó. Precedentes citados: AgRg no HC 115.603-DF, DJe 18/9/2009, e HC
98.735-DF, DJ 20/10/2008. HC 250.026-MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
26/9/2012.
Questão

34

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) é o órgão encarregado de cuidar da
aplicação dos instrumentos de política comercial do bloco, tanto no tocante ao livre
comércio como à união aduaneira, bem como no que se refere ao comércio com
terceiros países, ao relacionamento com organismos internacionais em matéria
comercial e a políticas comuns na área. Todas normas emanadas da CCM possuem
caráter meramente recomendatório para os Estados-Partes.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado. A primeira parte está correta, entretanto, a CCM pode manifestar-se por
meio de diretrizes obrigatórias para os Estados-Partes. A propósito, cite-se a doutrina de Paulo
Henrique Gonçalves Portela.
A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) é o órgão encarregado de cuidar da
aplicação dos instrumentos de política comercial do bloco, tanto no tocante ao livre
comércio como à união aduaneira, bem como no que se refere ao comércio com
terceiros países, ao relacionamento com organismos internacionais em matéria
comercial e a políticas comuns na área. (...)
A CCM é composta de modo semelhante à do GMC, com cada Estado indicando quatro
membros titulares e suplentes, sob a coordenação dos Ministérios das Relações
Exteriores. Suas reuniões são mensais. A CCM manifestar-se-á por meio de Diretrizes,
obrigatórios para os Estados-Partes, ou Propostas, com teor de meras recomendações.
(PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Editora
Podivum, 3ª ed., p. 883)
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Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

O regime de bens obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio e, se
este for diverso, à do último domicílio conjugal.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado. O artigo 7º, §3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
estabelece que, se os nubentes tiverem domicílio diverso, aplica-se a lei do PRIMEIRO
domicílio conjugal e não do último.
Art. 7o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e
o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.
§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio
a lei do primeiro domicílio conjugal.
Questão

36

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Fora dos critérios vinculados ao Estatuto pessoal, o elemento de conexão mais
comum é o da lex fori, pelo qual é aplicável a lei do lugar do foro, ou seja, a norma
do lugar onde se desenvolve a relação jurídica.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. A propósito, cite-se a doutrina de Paulo Henrique Gonçalves Portela:
Fora dos critérios vinculados ao Estatuto pessoal, o elemento de conexão mais comum
é o da lex fori, pelo qual é aplicável a lei do lugar do foro, ou seja, a norma do lugar
onde se desenvolve a relação jurídica.
Como afirmamos anteriormente, a lex fori é a regra referente à própria aplicação do
Direito Internacional Privado, cujas normas são exatamente aquelas em vigor na
legislação interna. O critério incidente também quando o Direito estrangeiro não puder
ser aplicado ou não for verificável.
(PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Editora
Podivum, 3ª ed., fl. 568).

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL
Questão

37

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da lei que
estabelece que os sócios cotistas de empresas por cotas de responsabilidade
limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto a
Seguridade Social.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado. Em sentido diametralmente oposto, confira-se julgado noticiado no
informativo 607 do STF.
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Responsabilidade de sócios cotistas por débitos contraídos junto à Seguridade Social 1
É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/93, na parte em que estabeleceu que os sócios
das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com
seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. Essa a conclusão do
Plenário ao manter acórdão que declarara inconstitucional o referido dispositivo por
ofensa ao art. 146, III, b, da CF. Preliminarmente, ressaltou-se que a revogação do
citado preceito pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, não
impediria o julgamento, em razão de não se estar no âmbito do controle direto de
constitucionalidade, mas do controle difuso. Acrescentou-se o fato de o dispositivo
impugnado ter vigorado por quase 16 anos e a existência de milhares de feitos
aguardando o pronunciamento definitivo do Supremo sobre a matéria. No mérito,
salientou-se, de início, inexistir dúvida quanto à submissão das contribuições de
seguridade social, por terem natureza tributária, às normas gerais de direito tributário,
as quais reservadas, pelo art. 146, III, b, da CF, à lei complementar. RE 562276/PR, rel.
Min. Ellen Gracie, 3.11.2010. (RE-562276)
Questão

38

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

A Constituição da República arrola, como objetivo expresso da seguridade social, a
irredutibilidade no valor dos benefícios.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos termos do artigo 194, parágrafo único, IV da CR/88. Vale destacar a
discussão na doutrina se a irredutibilidade seria do valor nominal ou real. Parece prevalecer o
entendimento de que se trata da irredutibilidade do valor nominal, especialmente em exames
para procuradorias, embora o artigo 201,§4º da CR/88 fale, expressamente, na preservação do
valor real dos benefícios.
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade
social, com base nos seguintes objetivos:
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
Questão

39

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

O regime de previdência complementar, instituído pela Lei 12.618/2012, aplica-se
aos servidores federais pertencentes aos quadros do Poder Executivo e Legislativo,
incluindo os servidores das autarquias e fundações, e excluídos os membros do
Poder Judiciário e Ministério Público.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado. Nos termos do artigo 1º da Lei 12.618/2012, o regime de previdência
complementar federal alcança membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de
Contas da União.
Preparação de qualidade para concursos? http://www.ebeji.com.br

19

GEAGU Objetiva

http://www.ebeji.com.br

Art. 1o É instituído, nos termos desta Lei, o regime de previdência complementar a que
se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal para os servidores
públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para
os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas
da União.
Parágrafo único. Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo que
tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do
regime de previdência complementar poderão, mediante prévia e expressa opção,
aderir ao regime de que trata este artigo, observado o disposto no art. 3o desta Lei.
Questão

40

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

O auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, que pode
ser percebido conjuntamente com o salário, cessando, apenas, com a morte ou
aposentadoria do segurado.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto. O auxílio acidente, de fato, tem caráter indenizatório e é pago em
decorrência de uma redução permanente e parcial da capacidade do segurado, cessando
apenas com sua morte ou aposentadoria. Confira-se o artigo 86 da Lei 8.213/91.
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-debenefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº
9.528, de 1997)
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxíliodoença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 1997)
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do
recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do
auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a
doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia. (Restabelecido com nova redação pela Lei nº
9.528, de 1997)
Questão

41

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

A Lei 8.212/91 prevê que tem a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao
RGPS mediante contribuição, desde que não incluído em uma das hipóteses de
segurado obrigatório.
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Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos termos do artigo 14 da Lei 8.212/91.
Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde
que não incluído nas disposições do art. 12.
Questão

42

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Na ausência de prévio requerimento administrativo ou prévia concessão de auxíliodoença, o marco inicial para pagamento de auxílio-acidente é a data da citação no
processo movido pelo segurado em face da autarquia previdenciária, não
retroagindo o benefício à data do laudo pericial.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, conforme ementa recente extraída do site oficial do STJ, “Pesquisas
Prontas”:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO OU PRÉVIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL.
DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.
1.A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento, no julgamento do EREsp
735.329/RJ, de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, DJ 6.5.2011, de que ausente
prévio requerimento administrativo ou prévia concessão de auxílio-doença, o marco
inicial para pagamento de auxílio-acidente é a data da citação, visto que, a par de o
laudo pericial apenas nortear o livre convencimento do Juiz e tão somente constatar
alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, é a citação
válida que constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC).
2.Agravo Regimental do INSS desprovido.
(AgRg no AREsp 145.255/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)
Questão

43

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Conforme jurisprudência pacificada recentemente no Superior Tribunal de Justiça, é
possível a renuncia à aposentadoria para obtenção de novo benefício, mediante
restituição dos valores recebidos quando no gozo da aposentadoria, sob pena de
burla ao sistema.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado, contrariando o que decidiu o STJ em julgados recentes:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL
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RECONHECIDA PELO STF OU ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA.
RENÚNCIA A APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
- Não compete ao relator determinar o sobrestamento de recurso especial em virtude
do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal,
tratando-se de providência a ser avaliada quando do exame de eventual recurso
extraordinário a ser interposto, nos termos previstos no artigo 543-B do Código de
Processo Civil.
- Não prospera o pleito de sobrestamento do presente feito até o julgamento de recurso
submetido ao rito do art. 543-C do CPC, uma vez que a norma inserta nesse preceito
legal dirige-se aos feitos a serem processados nos tribunais de segunda instância.
- É inviável, na via do recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, o
exame de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal, pois a competência
desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito federal
infraconstitucional.
- Não subsiste a alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário, uma vez que a
decisão agravada dirimiu a controvérsia embasada na jurisprudência do STJ sobre a
questão posta em exame, não tendo declarado a inconstitucionalidade de nenhum
dispositivo de lei.
- Conforme o entendimento firmado no âmbito da Terceira Seção desta Corte, é possível
a renúncia à aposentadoria para a obtenção de novo benefício, sendo desnecessária a
devolução dos valores percebidos pelo segurado a título de aposentadoria.
- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1273197/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. RENÚNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
NÃO APLICABILIDADE. PRECEITO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. EXAME. VIA ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor da pacífica jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de repercussão geral
pelo Excelso Pretório, com fulcro no art. 543-B do CPC, não tem o condão de sobrestar o
julgamento dos recursos especiais em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso especial, destinado à uniformização do direito federal, não se presta para
análise de alegação de possível violação a dispositivos da Constituição da República,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência da
Suprema Corte.
3. Firme, também, a compreensão segundo a qual, sendo a aposentadoria direito
patrimonial disponível, é admitida a renúncia a tal benefício, não havendo
impedimento para que o segurado - que continue a contribuir para o sistema - formule
novo pedido de aposentação que lhe seja mais vantajoso. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1248260/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 14/12/2012)

Questão

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira
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A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de
outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em
exclusão ou inclusão de dependente não produzirá efeitos retroativos.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos termos do artigo 107 do Decreto 3.048/99.
Art. 107. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação
de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em
exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da
habilitação.
Questão

45

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível descontar,
retroativa e diretamente em folha, os valores referentes à contribuição
previdenciária incidente sobre gratificação recebida por servidor público quando a
Administração deixa de recolher, por erro, na época própria.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, conforme decidiu o STJ recentemente, em julgado noticiada no
informativo 507.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO RETROATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE GRATIFICAÇÃO NÃO RECOLHIDA.
Não é possível descontar, retroativa e diretamente em folha, os valores referentes à
contribuição previdenciária incidente sobre gratificação recebida por servidor público
quando a Administração deixa de recolher, por erro, na época própria. Em razão da
natureza tributária da parcela, sua cobrança deve observar as normas do direito
tributário, assegurando ainda ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Precedentes citados: AgRg no AREsp 14.264-RJ, DJe 18⁄4⁄2012; AgRg nos EDcl no REsp
962.676-SC, DJe 15⁄6⁄2010, e AgRg no REsp 388.788-SC, DJe 19⁄3⁄2009. AgRg no AREsp
95.329-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/10/2012.

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO
Questão

46

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

A competência para processar e julgar os feitos que versam sobre penalidades
administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho foi deslocada da Justiça Federal para a Justiça do Trabalho com
Emenda Constitucional 45/2004.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos termos do artigo 114, VII da Constituição da República.
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Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
(...)
VII. as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho
Questão

47

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

A complementação dos proventos de aposentadoria é regida pelas normas em vigor
na data de admissão do empregado, independentemente de alteração posteriores,
ainda que mais favoráveis ao obreiro.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado, contrariando os termos enunciado n. 288 da Súmula do TST:
Súmula 288 - A complementação dos proventos de aposentadoria é regida pelas normas
em vigor na data de admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores
desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito.
Questão

48

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de
composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores,
com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. O termo de
conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória com relação às
parcelas expressamente mencionadas.

Justificativa:

Gabarito:

E

O item está errado. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia
liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, nos termos do artigo
625-E da CLT.
Art. 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação
Prévia, de composição paritária, com representante dos empregados e dos
empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho.
Parágrafo único. As Comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas
por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. (Incluído pela Lei nº 9.958, de
12.1.2000)
Art. 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo
empregador ou seu proposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópia às
partes. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)
Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia
liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. (Incluído pela
Lei nº 9.958, de 12.1.2000)
Questão

49

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salários. No entanto, tratando-se
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de rescisão do pacto de emprego, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem
assistência dos seus responsáveis legais, a quitação ao empregador pelo
recebimento de indenização que lhe for devida.
Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos exatos termos do artigo 439 da CLT.
Art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se,
porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos
dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo
recebimento da indenização que lhe for devida.
Questão

50

Questão elaborada pela Advogada da União, Dra. Patrícia de Alencar Teixeira

A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de
convencimento do juiz, não se mostra rescindível, por ausência de pronunciamento
explícito.

Justificativa:

Gabarito:

C

O item está correto, nos exatos termos do enunciado n. 298, inciso IV da Súmula do TST.
Súmula nº 298 do TST
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE LEI. PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO
(Redação alterada pelo Tribunal Pleno na sessão realizada em 6.2.2012) - Res.
177/2012,
DEJT
divulgado
em
13,
14
e
15.02.2012
I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe
pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.
II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao
enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo
legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido
abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto.
III - Para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente a matéria
tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a
confirma.
IV - A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de
convencimento do juiz, não se mostra rescindível, por ausência de pronunciamento
explícito.
V - Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda
que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, prescindível o
pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com
a sentença "extra, citra e ultra petita".
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