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DIA ZERO: INTRODUÇÃO 

Como passar no concurso  

Prof. Luiz Fabre 

Apesar de todo o esmero dedicado a esta obra, erros acontecem, sobretudo em projetos 

de maior fôlego. Assim, encarecemos que nos comunique eventuais erros escrevendo 

para contato@vamospassar.net. 

Siga @metodogestalt no instagram! Trata-se da instituição de ensino à qual Vamos 

Passar.net é vinculada. 

 

I. DO CURSO 

 

1.1. FORMATO DO CURSO 

 O curso Do Zero à Posse – Procurador do Estado compreende as seguintes 
disciplinas: 

1 - Direito Administrativo 
2 - Direito Ambiental 
3 - Direito Civil 
4 - Direito Constitucional 
5 - Direito Econômico 
6 - Direito de Empresa 
7 - Direito do Trabalho (inclui Direito Coletivo do Trabalho 
8 - Direito Penal 
9 - Direito Pessoal e Previdenciário Público  
10 - Direito Processual Civil 
11 - Direito Processual do Trabalho 
12 - Direito Tributário e Financeiro  
 
 

Fique muito atento ao edital, sempre. 

mailto:contato@vamospassar.net
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É possível que haja outras matérias específicas no edital do seu concurso, como 

por exemplo Língua Portuguesa ou Conhecimentos Gerais. Trata-se de disciplinas 

não contempladas neste curso. Estude-as por conta própria. 

Por outro lado, há editais menos detalhados que nosso Curso em algumas 

disciplinas, como Direito Penal ou Direito do Trabalho. Atente-se a isso também, 

evitando dispêndios desnecessários de energia. 

  O Curso Do Zero à Posse emprega a linguagem didática inerente às aulas normais 
de um cursinho. Porém, tal linguagem é vertida em texto (arquivos em formato PDF) a fim 
de que você ganhe tempo. 

Nosso material é composto por seis volumes.  

  As informações sobre cada disciplina são passadas sob forma de exercícios. 

 Mas não são exercícios convencionais. São exercícios lúdicos, metodicamente 
organizados. Não se trata de estudar e depois fazer exercícios; trata-se de estudar enquanto 
faz os exercícios. 

 Simplesmente comece a resolvê-los e confira por si própria(o). Não é necessário o 
prévio estudo da matéria antes de iniciar nosso curso. 

  

1.2. NOSSO CRONOGRAMA DE ESTUDOS 

 Nosso cronograma de estudos, por disciplina, de segunda a sexta-fera, é o seguinte: 

Volume I 

SEMANA 1 

Segunda 

Direito 

Ambiental 

Terça 

Direito 

Constitucional 

Quarta 

Direito 

Econômico 

Quinta 

Direito Penal 

Sexta 

Direito 

Administrativo 

  
SEMANA 2 

Segunda 

Direito 

Constitucional 

Terça 

Direito Civil 

Quarta 

Direito 

Tributário e 

Financeiro 

Quinta 

Direito de 

Empresa 

Sexta 

Direito 

Processual 

Civil 

 

Volume II   

SEMANA 3 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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Direito Penal Direito Pessoal 

e Previdenciário 

Direito 

Ambiental 

Direito 

Constitucional 

Direito 

Administrativo 

 

SEMANA 4 

Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito Civil 

Quarta 

Direito 

Constitucional 

Quinta 

Direito Penal 

Sexta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

 

 

Volume III   

SEMANA 5 

Segunda 

Direito 

Tributário e 

FInanceiro 

Terça 

Direito 

Processual 

Civil 

Quarta 

Direito 

Tributário e 

Financeiro  

Quinta 

Direito de 

Pessoal e 

Previdenciário 

Sexta 

Direito 

Administrativo 

  
SEMANA 6 

Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito Civil 

Quarta 

Direito 

Constitucional 

Quinta 

Direito 

Constitucional 

Sexta 

Direito 

Administrativo 

 

 

Volume IV  

SEMANA 7 

Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito 

Processual Civil 

Quarta 

Direito de 

Empresa 

Quinta 

Direito 

Tributário e 

Financeiro 

Sexta 

Direito 

Processual Civil 

  

SEMANA 8 

Segunda 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Terça 

Direito 

Constitucional 

Quarta 

Direito 

Ambiental 

Quinta 

Direito 

Tributário e 

Financeiro 

Sexta 

Direito 

Administrativo 

 

 

Volume V   

SEMANA 9 

Segunda 

Direito 

Tributário e 

Financeiro  

Terça 

Direito 

Administrativo 

Quarta 

Direito 

Processual 

Civil 

Quinta 

Direito Pessoal 

e Previdenciário 

Sexta 

Direito 

Constitucional 
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SEMANA 10 

Segunda 

Direito 

Administrativo 

Terça 

Direito 

Constitucional 

Quarta 

Direito Civil 

Quinta 

Direito 

Processual 

Civil 

Sexta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

 

 

Volume VI  

SEMANA 11 

Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito 

Processual 

Civil 

Quarta 

Direito 

Tributário e 

Financeiro  

Quinta 

Direito 

Ambiental 

Sexta 

Direito 

Tributário e 

Financeiro 

 . 

SEMANA 12 

Segunda 

Direito 

Administrativo 

Terça 

Direito 

Constitucional 

Quarta 

Direito do 

Trabalho 

Quinta 

Direito 

Processual 

Civil 

Sexta 

Direito Civil 

 

 

Volume VII  

SEMANA 13 

Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito 

Constitucional 

Quarta 

Direito 

Empresarial 

Quinta 

Direito do 

Trabalho 

Sexta 

Direito Penal 

 . 

SEMANA 14 

Segunda 

Direito 

Administrativo 

Terça 

Direito 

Constitucional 

Quarta 

Direito do 

Trabalho 

Quinta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Sexta 

Direito Penal 

 

 

Volume VIII  

SEMANA 15 

Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito Penal 

Quarta 

Direito 

Empresarial 

Quinta 

Direito do 

Trabalho 

Sexta 

Direito Penal 

 . 

SEMANA 16 

Segunda Terça 

Direito Penal 

Quarta Quinta 

Direito Penal 

Sexta 
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Direito 

Processual do 

Trabalho 

Direito do 

Trabalho 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

 

 

Portanto, imprimiremos um ritmo de estudos de forma a, tanto quanto possível, dar conta 

do edital dentro da seguinte métrica: 

1 - Direito Administrativo – 9 dias de estudos 

2 - Direito Ambiental – 4 dias de estudos 

3 - Direito Civil – 5 dias de estudos 

4 - Direito Constitucional – 12 dias de estudos 

5 - Direito Econômico – 1 dias de estudos 

6 - Direito de Empresa – 4 dias de estudos 

7 - Direito do Trabalho – 11 dias de estudos 

8 - Direito Penal – 9 dias de estudos 

9 - Direito Pessoal e Previdenciário Público – 3 dias de estudos 

10 - Direito Processual Civil – 8 dias de estudos 

11 - Direito Processual do Trabalho – 6 dias de estudos 

12 - Direito Tributário e Financeiro – 8 dias de estudos 

 

Duração total do curso: 80 dias de estudo 

 

 

1.3. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA 

O Curso Do Zero à Posse foi concebido para que você despenda um tempo 
relativamente pequeno com o curso e possa se dedicar predominantemente ao estudo por 
conta própria, pois nada avulta, em importância, sobre o estudo por conta própria. É você 
quem faz o seu caminho. É quando você efetivamente se enxergar líder de si próprio que 
estará maduro para a aprovação. 

Nossa sugestão, pois, é que se dedique ao Curso de segunda a sexta-feira. 

De início, o Curso requestará cerca de duas horas diárias de dedicação. Em alguns 
dias, estudaremos mais matérias, de sorte que o tempo aumentará um pouco. 
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Aproveite o final de semana para eventualmente colocar os estudos do Curso em dia, 
zelando sempre, não obstante, para que o estudo por conta própria prepondere. 

 

1.4. COMO FUNCIONA O CURSO 

  i. Primeiramente, você resolverá as questões do dia. Nossas questões são: 

A) Autorreferentes – Você não precisa estudar previamente a matéria; na realidade, 
enquanto você resolve as questões, estará absorvendo o conteúdo a ser estudado 
no dia. É como se você estivesse lendo uma doutrina, um texto de lei ou a 
jurisprudência, todavia apresentados sob forma de questões de sorte a manter sua 
atenção e otimizae a absorção do conhecimento. 

B) Metodicamente organizadas – São questões de progressiva complexidade. De início, 
os exercícios parecerão bobos, mas se tornarão difíceis e você dará conta de vencer 
tais dificuldades. 

C) Autorais – Nossos professores são experts em suas áreas de atuação, geralmente 
com experiência em diversas carreiras, aprovados nas primeiras colocações de 
concursos públicos, com mestrado ou doutorado no currículo. Os exercícios foram 
por eles concebidos, não sendo encontrados em outros materiais. 

D) Lúdicos – É responsabilidade do curso ser interessante, despertar no aluno o desejo 
da dedicação. Assim, para evitar a monotonia, nossas questões são apresentadas 
sob formas diversas (múltiplas escolhas, preenchimento de lacunas, ligação entre 
colunas, verdadeiro ou falso...). 

ii. Resolvidas as questões, você estudará o gabarito.  

iii. Resolva tudo com um caderno ou um arquivo de texto aberto. Assim, você anotará 
as respostas corretas enquanto estuda bem como as informações relevantes à matéria que 
forem passadas em aula. 

 

II. HABILIDADES DEMANDADAS PARA A APROVAÇÃO E COMO APRIMORÁ-LAS 

 É equivocado pensar que o conhecimento é a única competência necessária à sua 
aprovação.  

 Além do conhecimento, ao menos as seguintes competências são exigidas pelo 
concurso: inteligência, experiência, velocidade, resistência, resiliência, redarguição e 
sorte. 

 Diferentemente da maioria dos cursos, o Do Zero à Posse aprimora todas essas 
habilidades, e não apenas o conhecimento. 
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 Senão, vejamos. 

 

2.1. CONHECIMENTO 

Conhecimento é a musculatura do candidato; é o conteúdo. Tal competência pode ser 
aprimorada a partir das seguintes técnicas: 

 

2.1.1. Equilíbrio estudo horizontal e estudo vertical 

 A primeira fase de um concurso exige, predominantemente, um estudo 
HORIZONTAL, de EXTENSÃO, com o escopo de abranger a maior quantidade possível de 
itens do edital. Trata-se de absorver um oceano de informação com uma lâmina d’água de 
profundidade. 

 O estudo horizontal ocorre através dos manuais tradicionais bem como através de 
nosso material escrito. 

  Já a segunda fase demandará uma incursão no estudo VERTICAL, de 
PROFUNDIDADE. Trata-se de analisar o perfil da banca, os temas mais palpitantes e 
antever o que será cobrado e o que é merecedor de maior atenção. Não obstante, o estudo 
horizontal também deverá ser incorporado ao cronograma de estudos para a segunda fase.  
Isso porque a única coisa previsível em uma prova discursiva é o imprevisto. 

 O estudo vertical ocorre através de análise de provas anteriores, peças práticas, livros 
avançados sobre temas centrais da instituição, obras dos membros da banca, estudo de 
casos, artigos e revistas bem como através de nossas videoaulas.  

  Por mais aguçado que esteja seu faro para a segunda fase, sempre cairá ao menos 
uma questão absolutamente imprevista. O estudo horizontal é relevante para propiciar 
munição necessária ao enfrentamento de tais questões, possibilitando-lhe improvisar suas 
próprias teorias. 

 

2.1.2. Deixe registros 

  Estudar é como um elástico. Enquanto você está estudando, este elástico está 
esticado; depois que pára de estudar determinada matério por um tempo, é como se soltasse 
o elástico e ele voltasse quase ao estado inicial. 

 Para que o estudo não se transforme em um eterno recomeço, é fundamental estudar 
deixando REGISTROS: estude por escrito, manual ou digitadamente (podendo valer-se 
deste arquivo, inclusive). 
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Elabore seus resumos, anotações, mapas mentais e representações mnemônicas. 
Com a quantidade de informações, obras, teorias novas que se sucedem e novidades todos 
os dias, consideramos imprescindível REGISTRARMOS aquilo que estudamos. 

 Mantenha o arquivo de computador, caderno ou fichário bem organizado. Invista em 
capricho, denodo, caligrafia (em caso de estudo manuscrito). 

A cada 50 minutos de escrita ou digitação, pause 10 minutos. 

Isso é FUNDAMENTAL, importantíssimo para evitar tendinites, epicondilites, síndrome do 

túnel do carpo, síndrome do desfiladeiro torácico... Estudou 50 minutos, pause 10.  

Durante a pausa, deixe seus membros em repouso, a fim de recuperar os níveis normais 

do líquido sinovial, substância que lubrifica ossos e tendões. 

 Conforme saia o edital e os dias se sucedam, é possível que o tempo aperte. Neste 
caso, não há problemas em escrever apenas o essencial e grifar nos livros o que for 
secundário. Mas grife. O essencial é registrar. 

 O registro do estudo proporciona ao menos dois GANHOS IMEDIATOS. 

  Em primeiro lugar, ainda que você não esteja no ápice de sua concentração, ao 
menos estará registrando algo e, posteriormente, poderá retomar seu estudo com base em 
tais registros. Se a concentração não estiver boa e nada estiver sendo registrado, o estudo 
apenas lhe trará sono.  

 Em segundo lugar, o registro é o que lhe permitirá evoluir na bibliografia. Conforme 
veremos, há níveis bibliográficos: iniciante, intermediário e avançado. Quando você registra 
a obra que estudou, na próxima retomada dos estudos não precisará recomeçar do zero, 
podendo retomar a partir da revisão de seus próprios escritos para, rapidamente, proceder 
ao estudo de uma nova obra. 

 Enfim, faça resumos; depois, resumo do resumo; resumo do resumo do resumo... até 
todo o conhecimento fundamental ser sintetizado em dêiticos (aquilo que alguns chamam de 
mapas mentais ou processos mnemônicos).  

 

2.1.3. Em concursos mais complexos, como este, estude doutrina 

   Consideramos difícil, além de maçante, absorver um conteúdo descontextualizado de 
lei seca. Por exemplo, apenas com base na leitura descontextualizada dos arts. 20 a 30 da 
LINDB você conseguirá absorver todo seu conteúdo normativo e implicações? Conseguirá 
associá-los ao conceito de sentenças estruturantes e processos estruturais? Dificilmente. 
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É por isso que nosso material articula lei, jurisprudência e doutrina. 

O estudo exclusivamente da lei seca deve ser relegado aos momentos finais da 
preparação para matérias de última hora que não couberam no seu cronograma pois é quase 
certo que logo na segunda-feira após a prova você já se esquecerá de tal conteúdo. 

 

2.1.4. Faça exercícios 

  Exercícios são uma das pedras angulares para a aprovação.  

  Servem para aprimorar não apenas o conhecimento como diversas outras 
competências: experiência, inteligência, velocidade, resistência...  

 Procure manter um nível de acerto de 85% quanto ao nosso material. Se necessário, 
refaça os exercícios até atingir tal marca. 

 

2.1.5. Monte uma bibliografia realista e progressiva 

 Roma não foi feita num só dia. 

  Existem ao menos três níveis bibliográficos. Portanto, calma! Antes de sair por aí 
querendo comprar o mundo, dê três voltas na sua sala! Veja o material que você já possui. 

 Você pode proceder a um crescimento bibliográfico progressivo. Respire e invista com 
calma. Se uma obra for onerosa, reflita se é necessária no momento. Aproveite bibliotecas 
de faculdades, fóruns, tribunais, órgãos públicos. 

 

A) Nível iniciante → Sinopses, obras curtas. 

B) Nível intermediário → Manuais de referência geralmente utilizados pelos candidatos 

(Pedro Lenza, Matheus Carvalho, etc). 

C) Nível avançado → Aqui, o céu é o limite. Há Códigos comentados, obras sobre temas 

específicos, revistas, artigos, autores clássicos (ex: Celso Antônio Bandeira de Mello) ou 

mais densos. 

Observações 
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- Não é necessário iniciar todas as matérias a partir de Sinopses. Tampouco é necessário 

chegar ao nível avançado em todas as disciplinas. 

- Se não houver tempo de proceder ao nível intermediário em todas as disciplinas, não se 

preocupe. Perceberá que nosso material escrito compila os três níveis bibliográficos. 

- Há grande diferença entre o saber e “o saber fazer uma prova”, conforme veremos ao 

abordarmos “experiência”. 

 

2.1.6. Faça um cronograma 

 Nenhum vento é favorável quando não se sabe o porto aonde se quer chegar! 

 Paralelamente ao cronograma do Curso Do Zero à Posse anteriormente apresentado, 
que se refere ao planejamento do curso, elabore o seu cronograma de estudos. 

 Crie um cronograma para a “entressafra” (como chamaremos o período em que não 
há nenhum edital em andamento) e é imprescindível elaborar um cronograma após a 
publicação do edital. 

 Durante a entressafra, elabore um cronograma como se fosse fazer uma prova daqui 
a cento e oitenta dias (6 meses). 

 Publicado o edital, refaça o cronograma, agora com as datas já definidas. O ideal é 
reservar a semana que antecede a prova para revisão. Se isso não for possível em razão da 
sobrecarga de matérias, reserve ao menos os três dias anteriores à prova para a revisão. 

Rever é imprescindível. 

Quando da revisão, temos certeza de que você nos agradecerá pelo seu arquivo 

construído com base em nosso material. 

 

 Durante a entressafra, o cronograma é importante para “cientifizar” o seu estudo, 
torná-lo uma atividade metodicamente organizada. Após a publicação do edital, o 
cronograma será essencial para dosar o seu RITMO DE ESTUDO. 

 Sim... você baterá o olho no cronograma e perceberá “restam-me apenas três dias 
para estudar Direito Administrativo; restam-me apenas oito ocasiões para estudar Direito 
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Constitucional...” e, naturalmente, seu ritmo de estudo se adaptará a tal exigência, abrindo-
se mão do perfeccionismo quando necessário. 

   É claro que gostaríamos de tempo suficiente para um estudo detalhado, mas o tempo 
é inexorável. O cronograma lhe dará a exata medida do ritmo a ser empregado nos estudos. 

 Seja fiel a seu cronograma. 

Nossa sugestão: 

1) Imprima um calendário com base em um assistente de calendário do Microsoft Word ou 

do Pages, ou mesmo desenhe-o à mão em uma folha de papel sulfite. 

2) Imaginando uma prova para daqui a seis meses, proceda a uma distribuição aleatória 

ao longo dos dias das disciplinas do edital, evidentemente conferindo maior frequência às 

matérias com maior peso. 

3) Uma disciplina por dia durante a semana está de bom tamanho; duas por dia aos finais 

de semana. 

4) Intercale as disciplinas ao invés de aguardar a conclusão do estudo de uma disciplina 

para só então passar para a outra. É que a inteligência é RELACIONAL, conforme 

veremos: uma lógica extraída do Direito Civil poderá lhe ajudar em um tema de Penal, por 

exemplo. 

5) Há alunos que preferem organizar cada dia por faixas horárias, reservando um horário 

para uma disciplina, outro horário para outra... particularmente, entendemos que o ritmo 

fica muito quebrado, mormente em se considerando que você já dedicará parte de seu 

tempo diário às nossas atividades, mas metodologia é algo sempre muito pessoal. 

6) Caso saia o edital, refaça o cronograma reservando a última semana para a revisão. 

7) Caso saia o edital de outro concurso que não o da Magistratura e tal concurso lhe 

interesse, refaça o cronograma com base em tal edital, conferindo peso maior, todavia, às 

disciplinas que você não vinha estudando, sempre reservando a última semana (ou ao 

menos os últimos três dias) para revisão. 

  

Não seja um Hitler consigo mesmo 
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Você é apenas um ser humano. 

Saiba relevar se eventualmente alguma externalidade impedir-lhe de cumprir a meta diária 

de estudo ou, mesmo, se a necessidade de buscar mais conteúdo lhe dificultar a resolução 

integral das questões deste Guia propostas para um determinado dia. 

 

2.2. EXPERIÊNCIA 

 Esta importante competência permite, entre outras vantagens, antever o que cairá na 
prova, dosar o ritmo da prova, identificar pegadinhas, estudar de forma melhor adaptada ao 
perfil da banca e direcionar melhor o “chute”. 

 

2.2.1. Provas “impossíveis” 

 Repare na seguinte questão: 

(Direito Constitucional) Quanto a casos importantes levados ao Supremo 

Tribunal Federal, assinale a assertiva incorreta: 

A) Desaposentação consiste na possibilidade de renúncia a aposentadoria 

anterior e a concessão de posterior benefício da mesma natureza. A tese foi 

acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, porém refutada pelo Supremo 

Tribunal Federal em recurso extraordinário ao qual se reconheceu repercussão 

geral.  

B) O STF reconheceu a fundamentalidade do direito de união estável para 

casais do mesmo sexo, independentemente da edição de lei. 

C) Para o STF, a pesquisa com células-tronco embrionárias viola o direito à 

vida e a dignidade da pessoa humana, o que ensejou a declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Biossegurança. 

D) Em caso envolvendo publicações antissemitas, o STF afastou a tese da 

defesa que procurou distinguir religião de raça, sedimentando a noção de que 

esta é concebida juridicamente como um conceito sociocultural, e não 

biológico. 

E) A pessoa transgênera tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu 

prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, 

para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá 
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exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via 

administrativa. 

GABARITO: C – Na ADI 3.510, o STF declarou a constitucionalidade do art. 5º da Lei 
Nacional de Biossegurança, que permite pesquisas com células-tronco embrionárias. 

 

 Observe, tamém, esta questão, agora mais difícil: 

(Direito Constitucional) Quanto às recentes alterações constitucionais, 

assinale a alternativa incorreta: 

A) Os órgãos e entidades da administração pública devem realizar avaliações 

individualmente das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser 

avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.   

B) O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, 

assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de 

formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.  

C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, possuindo, tanto as Defensorias 

Públicas Estaduais quanto as da União e do Distrito Federal, autonomia 

funcional e administrativa, bem como iniciativa de sua proposta orçamentária. 

Os defensores públicos gozam da garantia de inamovibilidade. 

D) As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 

trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma 

agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao 

proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  

E) É da competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de 

calamidade pública de âmbito nacional.  

GABARITO: A – CF, art. 37º, §16:  Os órgãos e entidades da administração pública, individual 
ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação 
do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei (incluído pela Emenda 
Constitucional nº 109/2021).   

 

 Difíceis tais questões, não? O que podemos concluir com base nelas? 

 Bem... primeiramente, são questões que entram na margem aceitável de 

desconhecimento do candidato em uma prova. 
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 Porém, se o candidato as acertar, sem dúvida se destacará da massa. São essas 

questões que acabam fazendo a diferença: acertar aquelas que a massa costuma errar. 

 Mas apenas gênios ou pessoas sortudas acertam este tipo de questão, mormente em 

se tratando de questões não abordadas pelos manuais usuais? 

 NÃO. 

 Uma coisa é cair de "paraquedas" na prova. Aí, a pessoa dirá: “a prova é impossível... 
cobra temas que não são abordadas pelos manuais...". 

 Outra coisa é estudar com a consciência de que em uma prova INEXORAVELMENTE 
cairá alguma questão sobre jurisprudência relevante do STF em matéria de direitos 
fundamentais, CERTAMENTE cairá uma questão sobre emendas constitucionais recentes... 
Com essa noção, a coisa muda de figura; você já sabe o que espera e dificilmente será 
surpreendido. 

 Este é o valor principal da experiência: antecipar o que cai, estudar direcionadamente 
a isso e acertar questões que a massa comumente erra. 

 Pois bem. 

 Há três meios de se adquirir experiência: 

A) Prestando concursos; 

B) E/Ou Realizando simulados; 

C) E/Ou Dedicando-se ao nosso Curso. 

 

2.2.2. Prestando concursos 

 Este é o modo mais eficaz, genuíno e preferível para se adquirir experiência. É, porém, 
um modo mais demorado e que fica à mercê da sucessividade dos concursos.  

 Chegamos, então, a o momento de encarar a seguinte questão: devo enfocar apenas 
o concurso de uma determinada carreira ou vale mais à pena prestar concursos para 
diversas carreiras?  

O dilema do franco-atirador e do granadeiro 
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Devo prestar apenas o concurso específico dos meus sonhos, enfocando nele todos os 

meus esforços, tal qual um franco-atirador, ou é melhor abrir o leque de oportunidades e, 

como um granadeiro, lançar uma granada na esperança dos estilhaços acertarem algo? 

Se você assim se questiona, provavelmente você é um granadeiro, pois o franco-atirador 

não costuma ter dúvidas de sua condição.  

Mas apenas não ter dúvidas não faz de alguém um franco-atirador. 

O verdadeiro fanco-atirador é um perfil realmente raro. Conheci alguns: Alexandre de 

Moraes, Fernando Capez, o saudoso professor Damásio de Jesus, além de outros 

contemporâneos de Faculdade. Mentes realmente inspiradas que prestavam o concurso 

desejado e eram logo aprovados, geralmente nas primeiras colocações. 

Já o granadeiro é mais transpiração que inspiração. Compensa uma condição intelectual 

normalmente mais dispersa que a do franco-atirador com esforço, com suor. 

Veja, não se trata de inferioridade intelectual, mas de dispersão intelectual. O negócio do 

granadeiro é mundividência; o do franco-atirador é foco. 

Pois bem. 

Não posso, como professor, estabelecer o seu perfil nem decidir nada por você. É só você 

que pode se descobrir um franco-atirador ou um granadeiro e, se necessário, recorra a um 

psicólogo (considero mais rápido que coach). 

O que posso é compartilhar minha experiência para que você construa seu caminho. 

Nessa seara, destaco sete aspectos: 

1) A imensa maioria das pessoas que conheço é granadeira. É o meu caso: fui 

Procurador da Fazenda Nacional, depois Procurador do Município de São Paulo, passei 

na Procuradoria do Estado do Ceará, na Magistratura Federal, e tornei-me Procurador do 

Trabalho lotado inicialmente em Rondônia com outros quatro colegas, dos quais apenas 

uma colega somente prestara aquele concurso do MPT. Todos os demais provinham de 

outras carreiras. Apesar de cinco aprovações em concursos complexos, obtive cerca de 

onze reprovações em concursos diversos, totalizando, se não me falha a memória, 

dezesseis concursos ao longo dos cinco anos entre o primeiro concurso público prestado 

e a posse no último. 

2) A primeira posse é maravilhosa. Tira-se dos ombros o peso da inatividade profissional 

involuntária e da falta de recursos para a subsistência e para o investimento na 

preparação. Ademais, cria-se um patamar que possibilita uma melhor filtragem dos 

próximos concursos. 
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3) Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Realmente adorei todos os concursos 

que prestei e carreiras pelas quais passei, incluindo a advocacia. Olhando para trás, foi o 

meu período de maior crescimento intelectual, moral e espiritual. 

D) Entendo possível prestar concursos diversos: enquanto não abre o edital, estuda-se 

para a carreira idealizada, zelando por uma base forte nas disciplinas “universais” dos 

concursos (Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual 

Civil, Direito Penal...) e adaptando o estudo à nova carreira conforme saia o edital desta, 

fortalecendo no período entre o edital e a prova o estudo das disciplinas estranhas à 

carreira idealizada. 

E) O mérito mais imediato de abrir o leque de concursos é imprimir maior intensidade ao 

estudo: uma coisa é estudar sem um edital à vista; outra é estudar com uma prova para 

dali a sessenta ou quarenta e cinco dias. 

F) Outra vantagem é aumentar o tamanho do alvo, reduzindo assim a pressão 

decorrente da menor quantidade de oportunidades inerente à trajetória do franco-atirador. 

G) Finalmente, outro benefício decorre do fato da inteligência ser relacional, gestáltica, 

de sorte que a variação de disciplinas e de campos temáticos aguça áreas distintas do 

cérebro, contribuindo para a solidificação de um conhecimento jurídico sistêmico. O estudo 

de uma carreira ajuda o de outra. 

 

2.2.3. Realizando simulados 

  Durante sua preparação, procure realizar provas anteriores. 

  Após a deflagração do edital, procure fazer ao menos duas provas anteriores.  

Um bom critério de aproveitamento buscado em simulados de primeira fase é 70%. 

Setenta por cento de aproveitamento em simulados de provas objetivas é aquilo que 
chamamos de nível de cruzeiro. É o nível de segunda fase e o nível de segunda fase é o 
maior salto requestado pelos concursos. 

O nível de cruzeiro 
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Evidentemente, em concursos mais difíceis a nota de corte ficará abaixo de 70% de 

aproveitamento; em concursos mais fáceis, ficará acima. Mas para fins de estudo, essa é 

uma nota mínima interessante de manter como referência. 

Também é válido, ao realizar um simulado, buscar informações acerca da nota de corte 

do concurso em que a prova foi aplicada e buscá-la. 

Setenta por cento é aquilo que chamamos de nível de cruzeiro: o desempenho daquele 

que possui reais condições de aprovação não apenas na primeira como em todas as 

demais fases do certame. 

Caso em seu simulado você não atinja o mínimo de 70% (ou a efetiva nota de corte do 

concurso cuja prova você está simulando, caso tenha obtido tal informação), refaça o 

simulado do zero até alcançá-la.  

As pessoas usualmente não refazem simulados por duas razões equivocadas: 

A) Em primeiro lugar, por considerar que se determinada questão foi cobrada em um 

concurso, não voltará a incidir. Isso é falso. Todas as questões se repetem, de forma literal, 

quase literal ou rearranjada. Concurso é eterno retorno. Todas as questões se repetem. 

B) Em segundo lugar, por considerar que ao se errar a questão no simulado, basta estuda-

la que não tornará a incidir no erro. Isso também é falso, pois a tendência é que a questão 

venha a ser novamente cobrada sob algum formato ou detalhe diverso. Volta a errar sim, 

a menos que faça a coisa bem feita. 

   

2.2.4. Fazendo nossos exercícios  

 Na medida em que nossos exercícios são apresentados em um formato distinto do 
exigido em concursos, estabelecemos em 85% o aproveitamento a ser buscado, refazendo-
se os exercícios caso necessário. 

 

2.3. INTELIGÊNCIA 

 A inteligência é uma competência que, aliada à experiência, permite enxergar 
pegadinhas, construir caminhos lógicos para se chegar à resposta correta. FAÇA 
EXERCÍCIOS. 

 A inteligência é RELACIONAL. 
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  A forma de aprimorarmos essa competência é através da utilização de diversas 
partes do cérebro. E isso se obtém, no dia a dia, através de alternância do senso estético: 
se eu gosto apenas de assistir comédia, de vez em quando é bom assistir a um filme de 
aventura, a um filme de terror, a um filme de suspense... 

 Em nosso caso, estamos falando de uma inteligência voltada para concursos. O 
equivalente dessa "alternância de senso estético" para nós é alternarmos as matérias que 
estudamos, daí a crítica à metodologia daqueles que preferem esgotar uma disciplina para 
só então iniciar os estudos de outra. 

  A inteligência é RELACIONAL. O estudo de direito penal pode ajudar na assimilação 
de direito processual, etc. Tenha certeza: a absorção de uma disciplina e de sua lógica auxilia 
a absorção de outros conteúdos. 

 Destarte, é importantíssimo sairmos da zona de conforto, desafiarmos nossa mente, 
trabalharmos todas as partes do cérebro... Estude língua portuguesa; estude os crimes em 
espécie; estude Direito Ambiental... trabalhe toda a sua mente. 

 Além desse aprimoramento estrutural, os especialistas mencionam que alguns 
aditivos podem ser relevantes. Ao menos para este autor, sempre ajudou levar uma bala, 
um refrigerante, para infundir glicose no organismo no dia da prova.  

  Também recomendamos que a uns 5 minutos do início da prova, você passe no 
banheiro e molhe os pulsos e a nuca. 

 

2.4. VELOCIDADE 

 É com muito pesar que informamos que, infelizmente, a VELOCIDADE, em termos de 
importância, muitas vezes avulta sobre todas as demais competências em um concurso.  

  A depender da prova, a velocidade poderá ser mais importante do que conhecimento 
ou experiência. Acredite nisso, por favor: a prova, em todas as fases, tende a ser muito longa 
diante do curto espaço. 

  Não há fórmula melhor para aperfeiçoar tal competência que nossos exercícios. 
Esperamos que eles os coloquem em estado de prontidão para vocês automatizarem 
diversos raciocínios. 

 

2.4.1. Uma prova em demãos 

   Tradicionalmente, este autor sempre conseguiu fazer a prova de primeira fase em três 
"DEMÃOS", como se fosse a pintura de uma parede.  
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  A primeira demão tem que ser muito, MUITO rápida. Assinale o que já tiver certeza, 
risque as alternativas inequivocamente erradas, não perca tempo em nenhuma questão. E, 
mais... particularmente, eu já passava direto para o gabarito as respostas certeiras, não 
deixando para o final. Isso desde que houvesse um grau quase absoluto de confiança na 
minha resposta. 

  Na segunda demão, eu procurava reduzir a duas alternativas. Nessa segunda demão, 
ainda pode haver muita perplexidade, o que é normal, haja vista que em concursos é comum 
haver questões nulas. 

  Na 3ª demão, eu esgotava o método cartesiano: 1) separo o problema em tantas 
partes quanto possível; 2) começo a resolvê-lo indo das partes mais simples para as mais 
difíceis; 3) certifico-me, ao final, de não haver incorrido em nenhuma omissão durante meu 
processo investigativo. 

 

2.4.2. O chute 

  E na 4ª demão, vêm os chutes! 

 Há provas em que o erro de questão não lhe prejudica; mas há provas em que uma 
questão errada anula uma certa ou cinco erradas anulam uma certa... atente-se em seu 
edital quanto a isso. 

 Espera-se que em uma prova, o gabarito distribua igual número de acertos por 
alternativas (em uma prova de cem questões com alternativas de A a E, o esperado é 20 
respostas A, 20 respostas B, 20 respostas C e assim por diante). 

  Pegue provas anteriores e confira por si. 

  Pois bem... proceda à contagem das alternativas que você assinalou.  Isso poderá ser 
algum indício, por exemplo, de que em uma questão em que você ficar na dúvida entre 
assinalar “C” ou “E”, a “E” seria, "estatisticamente", a alternativa correta.  

  Mas não a assinale prontamente. Visto que há maior probabilidade da alternativa “E” 
ser a correta, reveja, agora com outra lupa, a alternativa “C” a fim de tentar encontrar o erro 
pela última vez. 

 Por outro lado, se a prova for do tipo “cinco alternativas erradas anulam uma certa” e, 
nesse caso, há campo para anotar “não respondida” a fim de evitar prejuízo, competirá a 
você decidir se vale à pena arriscar. Particularmente, com base em minha experiência, eu 
arriscava quando na dúvida entre duas alternativas; assinalava “não respondida” quando na 
dúvida entre mais de uma alternativa. 

Nem todas as provas, evidentemente, permitem essas três ou quatro demãos. Mas, ao 

menos, duas demãos hão de ser possíveis. Na primeira, proceda a um exame 
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extremamente ágil das questões, sem perder tempo com complexidades, assinalando 

apenas aquilo que tiver certeza; na segunda, conclua com um exame mais apurado. 

 

2.5. RESISTÊNCIA 

 Trata-se da resistência física e MENTAL. 

  Não sucumba ao cansaço, à preguiça mental que induz a desistirmos de alguma 
questão.  

  Desistir da questão produz uma sensação "libertadora" em nosso cérebro, ele se 
sente confortável por sair de uma questão difícil. Na próxima dificuldade, a tendência é 
novamente abandonarmos a questão, e assim até o fim da prova. 

  Não entregue os pontos. Segure o touro pelo chifre. Lute! A meta é acertar 100%, 
sempre. 

   Procure agregar alguma atividade física à rotina; não encare isso como uma atividade 
paralela, mas como parte integrante dos estudos: uma academia duas vezes por semana, 
um futebol, corrida, caminhada... Fortaleça o corpo. Mente sã em corpo são. 

Estado de depressão 

Não confunda depressão com estado de depressão.  

Depressão é uma doença que deve ser tratada com um médico.  

Já o estado de depressão é uma intercorrência não rara em estudantes que, trancados em 

seus estudos, podem sofrer um déficit de vitamina D em decorrência da falta de sol, 

gerando tal estado.  

Daí a recomendação para cuidarmos do corpo. 

 

2. 6. RESILIÊNCIA 

 É a capacidade de se levantar e continuar lutando diante das dificuldades e eventuais 
insucessos. As quedas provavelmente virão, pois é próprio do concurso ensinar humildade. 
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  Os conceitos essenciais relacionados à resiliência, em espartilhada síntese, são os 
seguintes: 

Não se apegue a erros do passado. Siga em frente, apegue-se ao que você tem de melhor. 
Não há atalhos. A trajetória das grandes almas inevitavelmente atravessa trechos solitários, 
escuros, frios. Felizmente, esses trechos são ocasionalmente iluminados por algumas 
fagulhas de coisas ou pessoas especiais. Esperamos que o Método Gestalt seja uma dessas 
centelhas e que lhe ajude a fortalecer os ombros a fim de suportar o fardo. 

Não diga “não tenho tempo”. Não se apegue a crenças limitantes. Apegue-se ao que você 
tem de melhor, como já dito. Você é você e você sabe disso: um ser humano capaz de 
superação e realizações incríveis. Tem tempo sim. Não confunda quantidade com qualidade: 
o fato de você possuir encargos familiares deve ser compensado com a qualidade do tempo 
dedicado à família. Organize-se. 

Tudo só depende de você. Há pessoas que só estudam e passam; pessoas que trabalham 
e passam; pessoas que trabalham, têm encargos familiares e passam. Há pessoas jovens 
que passam; pessoas idosas passam; pessoas ricas passam, pessoas pobres passam; 
pessoas oriundas das melhores faculdades passam, pessoas provenientes de faculdades 
pouco conhecidas e que vieram da roça, sendo os primeiros da família a colarem grau, 
passam. Não acredito em determinismos; o ser humano se supera. 

Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Aproveite o caminho. Aproveite esta etapa 
singular de sua vida para o crescimento espiritual, intelectual, moral. Alma grande é aquela 
que fita a luz na amplidão, sabendo o valor da vela na escuridão. Onde há desafios, há 
oportunidades.  

Ame o que faz. Se você ama o qua faz, é como se estivesse sempre em férias. Desenvolva 
o gosto pelos estudos. 

Concurso se estuda até passar... e para passar. Seja visceral, leve a sério. Os feriados 
são muito restritos para o concurseiro. É que o investimento material demandado para a 
aprovação é facilmente recuperável... com o subsídio de um mês você recuperará todo o 
valor pecuniário despendido. O tempo, porém, é um investimento intangível irrecuperável. 
Portanto, estude com disciplina e seriedade.  

Quando o edital é publicado, o estudo, para nós, deixa de ser uma atividade, tornando-se 

uma unidade de tempo: o estudo passa a ser, para nós, o período do dia em que não 

estamos dormindo nem trabalhando. 

É a subida da Luís Antônio que define a São Silvestre. Estamos tratando da célebre 
corrida de rua do último dia do ano em São Paulo. O ritmo de chegada é tão importante 
quanto o de largada. Seja constante e guarde energia e empolgação para a última semana. 

Pode ser azar, porde ser sorte. Há um conto segundo o qual um homem ganha um cavalo 
em um sorteio. O vizinho diz: "Que sorte, hein, compadre!". E o outro responde: "Pode ser 
sorte, pode ser azar". Dias depois, o filho do homem cai do azar e quebra a perna. O vizinho 
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diz: "Que azar, hein!". O homem responde: "pode ser azar, pode ser sorte". Tempos depois 
o país entra em guerra. Jovens são convocados, mas o filho do homem é dispensado em 
razão da perna quebrada. 

  Tudo que acontece pode ser sorte ou pode ser azar; pode ser azar ou pode ser sorte. 

  Encare as reprovações em concursos anteriores dessa forma. Já fui reprovado em 
diversos concursos. Parece ter sido azar, mas foi sorte, pois eu poderia haver me 
acomodado em tal cargo e não me encontraria feliz como me sinto com a profissão que hoje 
ocupo e com a vida que levo! 

Quanto mais nos destacamos, mais alto parecemos aos olhos daqueles que não 
sabem voar. Sua disposição em perseguir seus sonhos pode incomodar. Um colega de 
trabalho pode pensar: "ele se acha melhor que nós e por isso quer sair daqui". A coragem 
de perseguir seus objetivos poderá despertar invejas. Ao primeiro vacilo, dirão: "ele está com 
a cabeça no concurso, e não no trabalho". 

 Seja discreto, tanto quanto possível. Se perguntarem: "E aí, Fulano, estudando 
muito?", desconverse: "não tanto quanto gostaria, estou de boa". 

Os cães ladram e a caravana passa. Cuide daquilo que se encontra sob seus domínios, 
que é estudar, enquanto tantos se dispersam na ansiedade de saber quando sairá o edital. 
O concurso "já se inicia" na entressafra, ele é "permanente". A entressafra (período em que 
não há edital em andamento) já se presta a colocar lá na frente aqueles que mantêm o estudo 
com seriedade e disciplina. Não espere sair o edital para iniciar os estudos. 

A humildade é maior que o orgulho. A missão do Estado é sobrepujar o arrogante e 
proteger o humilde. Você está a bem desta finalidade, desta missão. O concurso não é um 
fim em si mesmo. Foco na missão é essencial para encarar o desafio. Força, foco e fé! 

 

2.7. REDARGUIÇÃO 

 Redarguição é a técnica da redação. 

 É, portanto, uma habilidade essencial à prova escrita. 

  É preciso seduzir o examinador para que ele prossiga na leitura atenta de sua 
resposta até o fim, em meio a milhares. O foco da ação comunicativa, aqui, é o receptor, e 
não o emissor: trata-se de escrever exatamente o que e como o examinador deseja. 

Isso envolve: 
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A) Caligrafia amigável – estude por escrito, não apenas de forma digitada mas, 
ocasionalmente, manuscrita. Escreva em um caderno de forma tão caprichosa quanto 
possível.  

  Certa vez conversei com um membro da banca que me garantiu que lia todas as 
respostas mais de uma vez, inclusive aquelas com péssima caligrafia; neste caso, entretanto, 
passava por cima do que se apresentava caligraficamente incompreensível. 

 Já eu, pessoalmente, confesso não ter tal paciência nas provas que corrigia na 
graduação na Faculdade de Economia, Administação e Contabilidade da USP (FEA-USP, 
campus São Paulo e Ribeirão Preto, onde ministrei por dois anos Direito do Trabalho): uma 
caligrafia hostil sempre me pareceu desrespeitosa. Diferentemente da caligrafia feia porém 
esforçada, que eu respeitava e me esforçava um pouco para compreender. 

 

B) Domínio do vernáculo, das regras gramaticais e das técnicas de construção de 
períodos – esse é um pressuposto inescapável. Em carreiras de grande capilaridade não 
se admite aplicação incorreta de certas regras de regência verbal e nominal, má utilização 
de vírgulas e atributos de pontuação, escrever “mais” ao invés de “mas”, erro de acentuação 
grave. 

  Entre todas, essa é a habilidade mais difícil de aprimorar acaso verificada a 
deficiência, pois geralmente é um problema crônico que envolve uma formação que deveria 
ocorrer lá no passado. É possível resolver o problema, sim (temos um amplo histórico 
de sucesso em relação a ex-alunos com tal deficiência), mas demandará esforço 
redobrado. 

 Caso se detecte tal deficiência, o candidato deve procurar professor de português 
(podemos indicar) ou reestudar a gramática. 

 Cuidado com os períodos; utilize bem as vírgulas, ponto-e-vírgulas e pontos. 

 

C) Primeiro parágrafo – O primeiro parágrado de uma resposta discursiva deve ser 
arrebatador, pois a primeira impressão é a que fica. Deve ser bem pensado (rascunhe-o 
antes), interessante, bem escrito, trazer informação útil e relevante, introduzir o que virá.  

 Será essencial para atrair a atenção do examinador em meio a tantas outras provas. 

Expressões multiuso 

Regija expressões “multiuso”, que podem auxiliar o início de uma resposta discursiva. Para 

sua melhor compreensão, apresentaremos algumas: 
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- Universo temático (ex: Qualquer debate que tangencie o universo temático do ato 

infracional demanda adequada compreensão da transição do paradigma da situação 

irregular para a doutrina da proteção integral...) 

- Advento, florescimento (ex: Desde o advento da teoria crítica pela Escola de Frankfurt e 

consequente florescimento do neokantianismo...)  

- Vicejar - “Desde o advento do Código de Processo Civil de 2017 vicejam teorias a 

respeito...”. 

- Despontar – “A partir do amplo reconhecimento da dignidade sexual pelos Princípios de 

Yoggiakarta e decisões do Supremo Tribunal Federal, despontam as seguintes teorias 

acerca do adequado tratamento à(ao) detenta(o) travesti: (...)” 

 

D) Centralidade temática - Preste atenção ao cerne do problema, ao veio da questão. E 
entre logo neste cerne, pois a paciência do examinador não durará mais do que dois 
parágrafos!  

  Um parágrafo introdutório está de bom tamanho. A seguir enfrente a questão. 

 Se o enunciado mencionar “responda de forma objetiva”, seja seco e objetivo. 

Sua resposta pode vir com um parágrafo introdutório. Mas, ao menos no segundo 

parágrafo, já deve entrar no cerne do problema, ou o examinador se dispersará e deixará 

de prosseguir a uma leitura atenta de sua resposta. 

 

E) Organização do texto – Sua resposta deve ser assim 

 

 

 

 

  Sua resposta não pode ser assim, bagunçada, desconcactenada, sem linearidade: 
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  Sua resposta deve vir com uma introdução consistente, já sinalizando os rumos que 
deverão ser tomados e cuidando da centralidade temática. 

  O desenvolvimento deve ser reto, rumo a uma conclusão que decorra logicamente 
das premissas expostas. 

A conclusão dever ser irrefutável à luz das premissas empregadas. 

ATENÇÃO: 

Se a questão vier dividida em itens, devo responder por itens ou passar uma 

resposta fluída? 

Entendemos que sim. 

A divisão por itens é um grande facilitador da organização de texto.  

Se os itens forem independentes entre si, aceite a ajuda do examinador e responda por 

itens.  

Ao fazê-lo, você também estará ajudando o examinador, indicando precisamente onde 

está a resposta para a pergunta, sem que ele necessite percorrer várias vezes o texto 

fluído. 

Muito excepcionalmente, se os itens se revelarem extremamente conectados e seguirem 

uma sequência linear, praticamente ditando um ritmo de resposta, aí será possível uma 

resposta fluída.   

 

F) Concisão – concisão é uma arte. Concisão não se confunde com omissão. Concisão é a 
capacidade de informar mais escrevendo menos. Como dizia Cícero, se quer agradar a 
todos, seja breve (não leve ao pé da letra, mas acostume-se a escolher palavras providas 
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de sentido, a entender que uma introdução deve possuir três, quatro, cinco linhas, e não dez, 
vinte; entenda que pelo menos logo no segundo parágrafo já é mister adentrar com 
tudo a centralidade temática da questão). 

 

2.8. TRANSCENDÊNCIA 

 Trata-se do que os religiosos chamam de Deus; os ateus, de sorte; os cientistas, de 
adrenalina. Enfim, ninguém seria insensato a ponto de recursar peso a este fator 
imponderável. 

  O fator sorte transcendência escapa de nossos domínios, mas não completamente. 
Através de concentração, foco, confiança e consciência tranquila contribuímos para uma 
ascese. 

 

2.8.1. Consciência tranquila 

 O que garante a aprovação não é o esgotamento da matéria; isto é impossível, pois o 
conhecimento é infinito. O que garante a aprovação é ir para a prova com a consciência 
tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para tal esgotamento. 

 

2.8.2. Confiança  

  É previsível que caia uma questão imprevisível. Saiba disso. Domine essa sensação 
através dos treinos e simulados. 

 Você estudou muito. Estudou os manuais referenciais. Estudou pelo Do Zero à Posse. 
Ninguém estuda tanto quanto os alunos do Do Zero à Posse... Se cair algo a respeito do 
que você nunca ouviu falar, é porque nunca se escreveu a esse respeito ou, se isso já foi 
feito, provavelmente a matéria consta de um artigo muito obscuro, quase inacessível aos 
demais candidatos. 

 Este é o momento de improvisar. Torne-se líder de si próprio e, com metodologia 
científica, elabore suas próprias teorias. Respire! Calma! Separe o problema em tantas 
partes quanto possíveis. Comece a resolvê-lo indo das partes mais simples para as mais 
difíceis. Certifique-se de não haver incorrido em nenhuma omissão. 

 

2.8.3. Foco  
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 A partir do momento em que é publicado o edital, conforme já mencionado, o estudo 
deixa de ser uma atividade; transforma-se em unidade de tempo: o estudo é, para nós, o 
período do dia em que não estamos dormindo ou trabalhando. 

  Resolva entraves periféricos (compra de passagens, reserva de hotel) com a maior 
brevidade possível, a fim de não mais dispersar suas energias com isso. 

 

2.8.4. Concentração 

Falta uma semana para a prova. Inicie a intensificação da concentração. Separe as canetas 
que irá levar (dê preferência a canetas com grip, aquela borrachinha no corpo da caneta que 
absorve suor e evita que a caneta escorregue, garantindo uma melhor caligrafia). Separe os 
documentos. Defina o que irá levar (águal, bala). Mentalize o horário em que acordará no dia 
da prova e o itinerário entre a sua residência ou hotel e o local da prova. 

 

Véspera da prova. Separe o material, documento, canetas (prefira canetas com grip, já 
dissemos), “víveres” (uma bala, um refrigerante ou água), roupa... 

 Vista-se da forma como se sentir mais confiante. Não é hora para economizar suas 
moedas de confiança. Mulheres devem tomar cuidado com determinados tipos de saia, para 
que na hora da prova não se sinta desconfortável e precise arrumar a vestimenta a cada 
instante. 

 É normal sentir insônia; afinal, amanhã é o grande dia. Não há necessidade de ficar 
lutando na cama. Levante e estude mais um pouco. Mas certifique-se de haver avisado 
alguém para lhe ajudar a despertar na hora certa ou programado os alarmes possíveis.  

 Particularmente, minha receita para uma eventual insônia de véspera é ler um livro 
denso de Processo Civil ou Constitucional. Sempre foi tiro e queda! 

 

Dia D. Acorde feliz, energizado!!! É um dia de glória para quem se preparou para a batalha 
com tanta dedicação. Coloque uma música alta. Tome um banho caprichado. É o dia do 
guerreiro em sua glória de batalha! 

 Pode caprichar no desodorante, pois você irá suar!  

 Isso é um tanto pessoal, mas eu tinha o hábito de chegar ao local de prova uma hora 
antes do horário de fechamento dos portões. 

 Sempre fui muito gregário e me enchia de alegria ao encontrar tantos amigos no local 
de prova. Entretanto, meu desempenho foi melhorando conforme eu passava a me dirigir 
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diretamente à sala de prova, deixando para depois a confraternização. Leve algo para 
estudar, algumas anotações... 

 

Faltam 15 minutos. Vá ao banheiro. Enxague o pulso. Enxague a nuca. Olhe-se no espelho. 
Reconheça-se como alguém que agarrará essa oportunidade com unhas e dentes. Não se 
apegue a erros do passado. Apegue-se ao que você tem de melhor, que é superar e seguir 
na luta! 

 

 O sol nasce para todos. 

  Você é forte. 

 Você não estará sozinho.  

 

Vamos passar! 

 

Luiz Carlos Michele Fabre 

Coordenador Pedagógico-Geral do Método Gestalt e do VamosPassar.net 
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DIA 1 

DIREITO AMBIENTAL 

  

PARTE I 

A Constituição e o Meio Ambiente. O art. 225: objetivo, alcance e reflexos. 
Ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Natureza 
pública da proteção ambiental. (profs. Fábio Wu e Luiz Fabre) 

PARTE II 

Competência administrativa em matéria de Meio Ambiente na 
Constituição e na Lei Complementar 140/2011. Licenciamento ambiental. 
(prof. Fábio Wu) 

 
 

PARTE I 
Início: 
Término: 

Acertos: _____/38 
 

Circule a expressão correta 

1/3. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
___________________________ (dominical / de uso especial / de uso comum do povo) e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ________________________________________ (ao Poder 
Público / à coletividade / Poder Público e à coletividade) o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
___________________________________ (presentes gerações / futuras gerações / presentes e 
futuras gerações). Artigo 225 da CRFB. 

 

4/10. Assinale com um “X” os enunciados que descrevem as incumbências do Poder Público para 
assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225, §1º, da 
CRFB): 
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(  ) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas.   

(   ) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.   

(    ) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 

(  ) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade. 

(   ) 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. 

(   ) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente. 

(   ) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.   

 

11. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Essa alternativa 
é (verdadeira / falsa). Artigo 225, §2º, da CRFB. 

 

12/16. (TRF 5ª Região – CESPE) Uma mineradora apresentou Estudo de Impacto Ambiental – 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) com o objetivo de viabilizar a exploração de recursos 
minerais em determinado local. O órgão ambiental competente exigiu, então, apresentação de Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). A empresa considerou a exigência ilegal e impetrou 
mandado de segurança por meio do qual busca dar continuidade ao procedimento de obtenção de 
licença ambiental sem que cumpra tal exigência. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

a) A imposição às mineradoras do dever de recuperarem as áreas degradadas viola o princípio da 
legalidade, conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

b) É legítima e tem base legal a exigência do impetrado de apresentação do PRAD, cujo objetivo é 
viabilizar a compensação ambiental. 

c) A recuperação de áreas degradadas é um dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente; 
em relação às mineradoras, é ela uma exigência constitucional. 

d) É incabível a exigência do PRAD quando a atividade nem sequer foi iniciada, porque não se trata 
de instrumento de prevenção, mas sim de recuperação. 

e) Não cabe à mineradora apresentar o PRAD, mas sim ao órgão técnico, que deve elaborá-lo e 
exigir seu cumprimento pelo particular. 
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17/19. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
___________________________________ (pessoas físicas / pessoas jurídicas / pessoas físicas ou 
jurídicas), a sanções ________________________________ (penais / administrativas / penais e 
administrativas), ____________________________________ (com dispensa / independentemente) 
da obrigação de reparar os danos causados. Artigo 225, §3º, da CRFB. 

 

20/24. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, constituem patrimônio 
nacional (artigo 225, §4º, da CRFB): 

a) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e 
a Zona Costeira. 

b) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e o Pantanal Mato-Grossense. 

c) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. 

d) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense. 

e) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra Pelada e o Pantanal Mato-Grossense. 

 

25/28. São __________________________ (disponíveis / indisponíveis) as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações _______________________________ (de desapropriação / 
discriminatórias / indiscriminatórias), _________________________ (dispensáveis / necessárias) à 
proteção dos ecossistemas ______________________ (artificiais / naturais). Artigo 225, §5º, da 
CRFB. 

 

29/30. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
__________________ (municipal /estadual / federal), sem o que ___________________________ 
(acarreta aplicação de multa / não poderão ser instaladas). Artigo 225, §6º, da CRFB. 

 

31/32. Decisão prolatada pelo STF na ADI 4.983: a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno 
exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, 
_______________________ (prescinde / não prescinde) da observância do disposto no inciso VII do 
art. 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 
____________________ (Discrepa / Não discrepa) da norma constitucional a denominada 
"vaquejada". 

 

33. Em reação a tal posicionamento do STF, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional nº 
96/2017, com a seguinte redação: “Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste 
artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como 
bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas 
por lei ________________ (complementar / específica) que assegure o bem-estar dos animais 
envolvidos.”   
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34. O fenômeno acima retratado é exemplo daquilo que é chamado, no Direito Constitucional, de 
efeito _____________________ (backlash / prodrômico). Tal efeito consiste numa rejeição pública a 
uma decisão judicial acompanhada de medidas para resistir e remover a força legal de tal decisão. 
De fato, depreende-se da atual redação do §7º do art. 225 da Constituição algumas brechas para a 
realização de espetáculos com sacrifício de animais. 

 

35/36. A respeito do princípio da precaução: RE 627.189, tema 479: no atual estágio do conhecimento 
científico, que indica ser __________________ (certa / incerta) a existência de efeitos nocivos da 
exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos 
gerados por sistemas de energia elétrica, _____________ (existem / não existem) impedimentos, por 
ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme 
estabelece a Lei 11.934/2009. 

 

37. ADI 4.066: O art. 225, § 1º, V, da CF (a) legitima medidas de controle da produção, da 
comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportam risco para a vida, 
a qualidade de vida e o meio ambiente, sempre que necessárias, adequadas e suficientes para 
assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; (b) 
deslegitima, por insuficientes, medidas incapazes de aliviar satisfatoriamente o risco gerado para a 
vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente; e (c) ampara eventual vedação, banimento 
ou proibição dirigida a técnicas, métodos e substâncias, quando nenhuma outra medida de controle 
se mostrar efetiva. (...) À luz do conhecimento científico acumulado sobre a extensão dos efeitos 
nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e à evidência da ineficácia das medidas de 
controle nela contempladas, a tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como positivada no art. 2º 
da Lei 9.055/1995, ___________________ (protege / não protege) adequada e suficientemente os 
direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado (arts. 6º; 7º, XXII; 196; e 225 da CF), 
tampouco se alinha aos compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e 
que moldaram o conteúdo desses direitos, especialmente as Convenções 139 e 162 da OIT e a 
Convenção de Basileia. 

 

38. Assinale a alternativa incorreta, considerando-se a jurisprudência do STF: 

A)  O art. 225, §3º, da CF condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes 
ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da 
empresa. 

B) O STF procedeu à técnica de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, quanto 
ao § 2º do art. 4º da Lei 11.952/2009, a fim de afastar qualquer entendimento que permita a 
regularização fundiária das terras públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades 
tradicionais da Amazônia Legal em nome de terceiros ou de forma a descaracterizar o modo de 
apropriação da terra por esses grupos. 

C) O STF considerou constitucional o art. 5º da Lei Nacional de Biossegurança, que permite o uso 
de células-tronco embrionárias em pesquisas genéticas. 

D) O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa 
jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a 
expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, 
mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. 

 

Treino de questão discursiva 
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1) A) O Supremo Tribunal considerou inconstitucional a extração e utilização do amianto, na 
modalidade crisotila, no País? B) Em que consiste a teoria da abstrativização do controle 
difuso de constitucionalidade? C) É o mesmo que teoria da abstrativização no controle 
incidental de constitucionalidade? D) O que é a teoria da transcendência dos motivos 
determinantes? E) Em que consiste a teoria da mutação constitucional sem alteração de texto? 
F) Qual o entendimento atual do STF em relação a todas as teorias anteriormente citadas? G) 
O que todas as questões anteriormente mencionadas têm em comum? 

 

A) _____________ (Não / Sim). Em novembro de 2017, na ADI 3470, por maioria de 7 votos a 1, com 
um Ministro impedido, e na ADI 3406, por 6 votos a 1, com dois Ministros impedidos, o Supremo 
Tribunal Federal considerou _____________________________ (constitucional / inconstitucional) o 
art. 2º da Lei 9.055/1995, que permite a extração, industrialização, comercialização e distribuição do 
amianto na variedade crisotila. Tais ações foram ajuizadas pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria (CNTI) contra a Lei 3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe 
sobre a substituição progressiva dos produtos contendo a variedade asbesto. Segundo a CNTI, a lei 
fluminense ofenderia o princípio da livre iniciativa e invadiria a competência privativa da União. No 
voto da relatora, Min. Rosa Weber, consignou-se que a norma estadual 
________________________ (viola / não viola) a competência da União para definir normas gerais 
sobre comércio, consumo e meio ambiente, traduzindo-se escolha 
_________________________________ (legítima / ilegítima) do legislador estadual editar norma 
específica mais restritiva. 

  Anteriormente, em agosto de 2017, o STF julgara ___________________________ 
(improcedente / procedente) a ADI 3937, ajuizada pela mesma CNDI contra a Lei 12.687/2007 do 
Estado de São Paulo, com causa de pedir muito similar. Na ocasião, declarou-se incidentalmente a 
_________________________________ (constitucionalidade / inconstitucionalidade) do art. 2º da 
Lei 9.055/1995, tendo o relator, Min. Dias Tofolli, salientado que a norma federal passou por um 
processo de ______________________________________ (constitucionalização / 
inconstitucionalização) diante da alteração dos conhecimentos científicos sobre o tema. A expressão 
“incidentalmente” ora empregada refere-se ao fato de que a declaração de inconstitucionalidade 
ocorreu na fundamentação da decisão, fora do pedido principal formulado na ação, como sói ocorrer 
ante o caráter dúplice dos processos objetivos. 

 

Principais normas cotejadas: 

 

Constituição Federal: 

 

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

V - produção e consumo; 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; (...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. 
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§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. 

 

Lei 9.055/1995 

 

Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), do grupo dos minerais das 
serpentinas, e as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo 
fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em consonância com as 
disposições desta Lei. 

 

Lei 3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro 

 

Art. 2º - Fica proibido, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, a extração de asbesto. 
 
Art. 3º - Fica proibida a utilização de qualquer tipo de asbesto do grupo anfibólio e dos produtos 
que contenham estas fibras. 

 
Art. 4º - Fica proibida a pulverização (spray) de todas as formas de asbesto. 

 
Art. 5º - Fica proibida a venda a granel de asbesto em pó para fins de vedação. 

 
Art. 6º - Nos prazos indicados nos Incisos deste Artigo, fica proibida a fabricação e a 
comercialização, em todo o Estado do Rio de Janeiro, dos seguintes produtos, quando contiverem 
asbesto em sua composição: 

 
 
I) - No prazo de 2 (dois) anos: qualquer material ou componente termoplástico; materiais de fricção 
para utilização em quaisquer veículos (inclusive peças de reposição); revestimentos e peças, 
inclusive juntas, usados na prevenção ou na correção de vazamentos de motores de combustão 
interna, carburadores ou quaisquer outros componentes de veículos (rodoviários, ferroviários, 
aéreos); produtos de fiação e tecelagem de fibras têxteis; luvas, macacões, aventais e outros 
vestuários; colas e adesivos; e materiais de isolamento térmico ou termo elétrico, inclusive aqueles 
utilizados na indústria naval e no setor metalúrgico. 

 
II) - No prazo de 4 (quatro) anos: produtos à base de cimento-amianto, incluindo placas lisas e 
corrugadas, telhas, caixas d’água, tubos e conexões (inclusive válvulas industriais), outros pré-
moldados de cimento-amianto e quaisquer outros produtos para a construção civil e para a 
indústria, inclusive a naval e a petroquímica; tintas e massas adesivas destinadas ao isolamento 
térmico ou acústico, bem como à vedação ou retardamento de propagação do fogo; resina fenólica 
(baquelite); papéis especiais; filtros de qualquer tipo; diafragmas para a indústria de cloro-soda; 
subprodutos da fabricação de artefatos de cimento amianto; quaisquer produtos e subprodutos não 
listados neste Artigo, resultante da mistura de asbesto com outros materiais; e todas as demais 
formas de utilização e produtos a que se refere o “caput” deste Artigo. 
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(...) 

 

 

B) A “teoria da abstrativização em controle difuso de constitucionalidade” consiste na proposta de se 
reconhecer eficácia vinculante erga omnes a decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada não 
apenas em sede de controle de constitucionalidade pela via de ação, como também pela via 
incidental, ________________________________________ (desde que, neste caso, / 
independentemente) de edição de resolução pelo Senado nos moldes do art. 52, X, da Constituição. 

  Nos debates que culminaram no julgamento da ADI 3470, o STF expandiu sua linha 
argumentativa para consignar o efeito vinculante e erga omnes ________________________ 
(apenas / não apenas) da declaração incidental de inconstitucionalidade no âmbito do controle 
concentrado, ______________________ (mas não / como também) no bojo do controle difuso. 
Conquanto essa segunda hipótese ainda não se haja aplicado na prática, a tese vem respaldada pela 
novel doutrina brasileira dos precedentes vinculantes. 

  De fato, o art. 927 do CPC delineou um sistema de precedentes judiciais vinculantes, 
conferindo abstrativização (efeito vinculante para além das partes de um processo concreto) a 
diversos incidentes (como o julgamento de recursos extraordinários repetitivos). Ao mesmo tempo, a 
introdução do requisito da “repercussão geral”, pela EC 45/2004, para a admissibilidade do recurso 
extraordinário, já apontava para os efeitos vinculantes erga omnes e para a abstrativização de 
decisões prolatadas em recurso extraordinário. 

  Neste contexto, no curso da ADI 3470, o STF afirmou a 
_______________________________________ (“transcendência dos motivos determinantes” / 
“mutação constitucional”) da norma do art. 52, X, da Constituição. Tal norma, em sua exegese 
originária, condicionava a “abtrativização” do controle difuso de constitucionalidade, isto é, a eficácia 
vinculante erga omnes de uma decisão de inconstitucionalidade em um processo subjetivo à 
comunicação da decisão pelo STF ao Senado Federal, seguindo-se a discricionariedade deste órgão 
em editar resolução suspendendo a norma declarada inconstitucional pelo STF. Doravante, adota-se 
o entendimento de que o pronunciamento incidental de inconstitucionalidade, quer em controle 
concentrado quer difuso, passa a produzir efeitos vinculantes erga omnes, consistindo a resolução 
do Senado em _____________________________________________________ 
______________________________ (medida essencial para se conferir eficácia ampla / simples 
medida destinada a conferir publicidade) à decisão do STF. 

 

CF, 

 

Art. 52 - Compete privativamente ao Senado Federal: 

 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal;  
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Art. 102,  

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas 
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.       

  

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão 
do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.  

 

C) Há sutil diferença entre as expressões. A “teoria da abstrativização” foi abordada no âmbito da 
ADI 3470. Nesta ação, buscava-se a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 
estadual fluminense 3.579/2001, mas, ao mesmo tempo que reconheceu sua constitucionalidade, o 
STF pronunciou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei federal 9.055/95, provendo 
tal declaração incidental de eficácia vinculante erga omnes, como é a tônica das decisões em sede 
de controle abstrato de constitucionalidade. 

Percebe-se, pois, que a expressão “incidental” passa, doravante, a possuir sentido plurívoco no 
universo do controle de constitucionalidade: de um lado, a expressão é empregada tradicionalmente 
como sinônima de controle difuso de constitucionalidade. Em um novo sentido, passa-se a se referir 
também àquilo que não é o objeto principal de uma ação direta, a um pronunciamento incidental 
dentro de um controle de constitucionalidade pela via concentrada. 

 

D) Trata-se de teoria que visa a neutralizar a proliferação de processos objetivos em face de normas 
estaduais com o mesmo sentido. Pela teoria, se uma norma de determinado estado é declarada 
constitucional ou inconstitucional pelo STF em um processo objetivo, norma idêntica de outro estado 
seria igualmente atingida pela eficácia transcendental da fundamentação daquele julgado, ainda que 
esta segunda norma não conste do dispositivo da decisão.  

Ampliando o sentido da teoria, também é possível associá-la à noção de precedentes obrigatórios de 
que cuida o art. 927 do CPC, isso é, à ideia de vinculação das decisões judiciais à ratio decidendi 
adotada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, 
julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos e julgamento de recursos 
extraordinários com repercussão geral reconhecida. Observe-se que os motivos determinantes de 
tais decisões – assim os fundamentos indispensáveis a se chegar à conclusão - transcendem do 
dispositivo da decisão, irradiando eficácia vinculante erga omnes. 

 

E) A teoria da mutação constitucional sem alteração de texto apresenta-se como mecanismo informal, 
paralelo ao poder constituinte derivado formalmente considerado, para a mudança da constituição a 
partir da atualização do sentido de suas normas, a partir da adoção de novas interpretações. Trata-
se não de exercício do poder reformador em seu sentido formal, mas de atualização pretoriana do 
direito. 

 

F) No curso da ADI 3470, conforme já destacado, o STF adotou a teoria da abstrativização do controle 
incidental de constitucionalidade no curso de um processo objetivo e sinalizou a ampliação da 
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aplicação da teoria da abstrativização para todo controle difuso de constitucionalidade, referendando, 
para tanto, a teoria da mutação constitucional. 

Quanto à teoria da transcendência dos motivos determinantes, em um primeiro momento a 
jurisprudência do STF a refutou (Informativo 808), aderindo à teoria restritiva segundo a qual apenas 
o dispositivo da decisão produz efeito vinculante e denegando reclamação contra decisão que violara 
os fundamentos constantes de acórdão do STF. 

Entretanto, o debate parece reativado com a introdução da novel teoria brasileira dos precedentes 
judiciais pelo CPC 2015, haja vista a concepção de ratio decidendis vinculante nos incidentes de que 
trata o art. 927, e ainda no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 

Formalmente, o ponto de convergência de todas as questões anteriores repousa na figura do controle 
de constitucionalidade. Materialmente, o debate diz com a busca por meios mais eficientes de gestão 
de processos e concretização de segurança jurídica. Como questão de fundo, há a questão do 
banimento do amianto que, dado o elevadíssimo grau de direitos fundamentais envolvidos (livre 
iniciativa, direito de propriedade de um lado; saúde, segurança, aprimoramento contínuo de outro) 
teve o condão de originar e retomar debates acerca de teorias jurídicas relevantes. 

 

PARTE II 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/80 
 
Circule a alternativa correta ou preencha as lacunas: 

1. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, 
_________________________________________ (efetivamente/ efetiva ou potencialmente) 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.  

 

2. Atuação _________________ (subsidiária/ supletiva) é ação do ente da Federação que se 
substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas na Lei 
Complementar nº 140/11.  

 

3. Atuação _________________ (subsidiária/ supletiva) é ação do ente da Federação que visa a 
auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado 
pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas Lei Complementar nº 140/11.  

 

4/7. Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
no exercício da competência comum a que se refere Lei Complementar nº 140/11:  
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I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão 
_______________________ (centralizada/ descentralizada), democrática e eficiente;  

 

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, 
observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a _________________ 
(extinção/ redução) das desigualdades sociais e regionais;  

 

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para _______________ (eliminar/ evitar) a 
sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e 
garantir uma atuação administrativa eficiente;  

 

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, ___________________ 
(independentemente das/ respeitadas as) peculiaridades regionais e locais.  

 

8. Os entes federativos podem valer-se 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; (v) delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos 
previstos na LC 140/11; e (vi) delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo 
a outro, respeitados os requisitos previstos na LC 140/11. Referidos instrumentos de cooperação são 
______________________ (exemplificativos/ taxativos).  

 

9. Os convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e 
entidades do poder público _______________ (podem/ não podem) ser firmados com prazo 
indeterminado.  

 

10. A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes 
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de fomentar 
a gestão ambiental compartilhada e ______________________ (centralizada/ descentralizada) entre 
os entes federativos.  

 

11. As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por representantes dos 
Poderes Executivos da União, __________________________ (dos Estados/ dos Estados, do 
Distrito Federal) e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e 
descentralizada entre os entes federativos.  

 

12. A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada por representantes do(s) Poder(es) 
Executivo(s) ___________________ (da União e do Distrito Federal/ do Distrito Federal), com o 
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objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes 
federativos.  

 

13/14. O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a 
ele atribuídas na LC n. 140/11, desde que o ente destinatário da delegação disponha de:  

 

I) _________________________________________________________________________; e 

 

II) __________________________________________________________________________ 

 

15. Considera-se órgão ambiental capacitado, aquele que possui técnicos 
______________________________ (próprios/ próprios ou em consórcio), devidamente habilitados 
e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas.  

 

16/17. Para os fins previstos na cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Munícipios 
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 
suas formas e à preservação das florestas da fauna e da flora, são ações administrativas da União:  

 

(i) formular, executar e fazer cumprir, em âmbito ___________ (nacional/ regional), a Política 
Nacional do Meio Ambiente;  

 

(ii) exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições e promover ações 
relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente no âmbito ___________________________ 
(regional/ nacional e internacional). 

 

18. Compete à _____________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) promover o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos.  

 

19. Compete à ____________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) articular a cooperação técnica, científica e 
financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

20. Compete à __________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios ou 
Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) articular a cooperação técnica, científica e financeira, 
em apoio às Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente.  
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21. Compete à ___________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios ou 
Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) articular a cooperação técnica, científica e financeira, 
em apoio às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente.  

 

22. Compete à ___________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios ou 
Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) promover a articulação da Política Nacional do Meio 
Ambiente com as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e 
outras.  

 

23. Compete à ___________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios ou 
Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) definir espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos.  

 

24. Compete à __________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios ou 
Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) promover e orientar a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente.  

 

25. Compete à ___________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios ou 
Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) exercer o controle ambiental sobre o transporte 
marítimo de produtos perigosos; e exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, 
fluvial ou terrestre, de produtos perigosos.  

 

26. Compete à ______________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) elaborar o zoneamento ambiental de âmbito 
estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional.  

 

27. Compete à ______________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) elaborar o Plano Diretor, observando os 
zoneamentos ambientais.  

 

28. Compete à ______________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) 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.  

 

29. Compete à ______________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) aprovar o manejo e a supressão de vegetação, 
de florestas e formações sucessoras em: (i) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou 
unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e (ii) atividades ou 
empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União.  
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30. Compete à ______________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação) aprovar o manejo e a supressão de vegetação, 
de florestas e formações sucessoras em: (i) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação 
do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (ii) imóveis rurais, observadas as 
atribuições previstas da União; e (iii) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pelo Estado.  

 

31. Compete à ______________________________ (União/ Estados ou Distrito Federal/ Municípios 
ou Distrito Federal/ a todos os entes da Federação), observadas as atribuições dos demais entes 
federativos, aprovar: (i) 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 (ii) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e 
formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo 
Município. 

 

32/43. No tocante à competência para promover o licenciamento ambiental, preencha o quadro 
abaixo, indicando o ente federativo competente:  

 

Ente competente Empreendimentos e atividades 

32  localizados ou desenvolvidos conjuntamente no 
Brasil e em país limítrofe. 

33  localizados ou desenvolvidos em unidades de 
conservação instituídas pelo Estado, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 

34  localizados em unidades de conservação instituídas 
pelo Município, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs). 

35  localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na 
plataforma continental ou na zona econômica 
exclusiva. 

36  localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. 

37  localizados ou desenvolvidos em unidades de 
conservação instituídas pela União, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 
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38  localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais 
Estados. 

39  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, 
observadas as atribuições dos demais entes. 

40  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). 

41  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. 

42  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. 

43  utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
ressalvada a competência dos demais entes da 
federação prevista na LC 140/11. 

 

44/45. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente 
áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição ___________________ (da 
União/ dos Estados) exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder 
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite ____________________ (Estadual/ 
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.  

 

46. A lei ____________________ (poderá/ não poderá) estabelecer regras próprias para atribuições 
relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
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vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência 
de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção.  

 

47. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente 
federativo instituidor da unidade de conservação __________________ (será/ não será) aplicado às 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs).  

 

48/54. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento ambiental de atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental e autorização de supressão e manejo 
de vegetação nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) seguirá os seguintes critérios:  

 

Ente competente Empreendimentos e atividades 

48  localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil 
e em país limítrofe. 

49  localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na 
plataforma continental ou na zona econômica 
exclusiva. 

50  localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais 
Estados 

51  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. 

52  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. 

53  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, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
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potencial poluidor e natureza da atividade ou 
empreendimento. 

54  utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental, ressalvada a 
competência dos demais entes da federação prevista 
na LC 140/11. 

 

55. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por 
_______________ (mais de um/ um único) ente federativo, em conformidade com as atribuições 
estabelecidas nos termos da LC nº 140/11.  

 

56. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela 
licença ou autorização, de maneira __________________ (vinculante/ não vinculante), respeitados 
os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.  

 

57. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente 
federativo __________________________________ (licenciador/ no qual ela está localizada).  

 

58. Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins 
_________________ (devem/ não devem) guardar relação de proporcionalidade com o custo e a 
complexidade do serviço prestado pelo ente federativo.  

 

59. Os órgãos licenciadores _________________ (devem/ não devem) observar os prazos 
estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.  

 

60. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem 
ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, 
______________________________ (ainda que/ ressalvadas aquelas) decorrentes de fatos novos.  

 

61/62. As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas pela 
autoridade licenciadora ____________________ (interrompem/ suspendem) o prazo de aprovação, 
que continua a fluir após o seu atendimento ________________ (integral/ parcial) pelo 
empreendedor.  

 

63/64. O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, 
__________________ (implica/ não implica) emissão tácita ____________ (e/ nem) autoriza a 
prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva prevista na LC 
140/11.  
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65/66. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 
_______________ (60/ 120) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, 
________________ (ficando/ não ficando) este automaticamente prorrogado até a manifestação 
definitiva do órgão ambiental competente.  

 

67/69. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de 
licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:  

 

(    ) inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito 
Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua 
criação;  

 

(    ) inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, o Estado 
deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e  

 

(    ) inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município, 
a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes 
federativos.  

 

70/71. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, 
científico, administrativo ou financeiro, __________ (com/ sem) prejuízo de outras formas de 
cooperação. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente _______________________ 
(originariamente/ subsidiariamente) detentor da atribuição nos termos da LC n. 140/11.  

 

72. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um 
empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo 
para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade 
licenciada ou autorizada. Qualquer pessoa ____________________ (ainda que não/ legalmente) 
identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores 
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão 
competente para lavrar o auto de infração ambiental, para efeito do exercício de seu poder de polícia.  

 

73. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo 
que tiver conhecimento do fato __________________ (deverá/ poderá) determinar medidas para 
evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as 
providências cabíveis.  

74/75.  A competência do órgão responsável pelo licenciamento ou autorização do empreendimento 
ou atividade para lavrar o auto de infração ambiental _____________________ (impede/ não 
impede) o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos 
naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado 
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________________________________________________________________________ (em 
primeiro lugar/ pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização do 
empreendimento).  

 

76/80. (FCC – Procurador do Estado de São Paulo).  De acordo com a Lei Complementar no 140/11, 
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, são consideradas ações 
administrativas do Distrito Federal, dentre outras, 

 

(A) 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); e exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município.  

 

(B) 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; e exercer o 
controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, 
ambientalmente, for cometida à União. 

 

(C) 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; e promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou 
desenvolvidos em terras indígenas. 

 

(D) promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou 
desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; e exercer 
o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, 
ambientalmente, for cometida ao Município. 

 

(E) 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); e promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. 

 

 

Rápido, não? Agora, confira e estude o gabarito! 
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DIA 2 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

PARTE I 

Direito Constitucional: natureza, conceito e objeto; perspectiva sociológica, 
política e jurídica; fontes formais; concepção positiva. (prof. Filipe Kinsky) 

PARTE II 

Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 
normativa e pauta axiológica. A supremacia da Constituição. A força 
normativa da Constituição. (profs. Filipe Kinsky) 

 

 

PARTE I 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/40 
 

CONSTITUCIONALISMO 

 

1. Conceitua-se CONSTITUCIONALISMO como uma técnica específica de limitação do poder 
com fins garantísticos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

2. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, ao povo hebreu. É que o 
detentor do poder encontrava limites à sua atuação na nas leis do Senhor. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

3. Os atos dos governantes estavam, no Constitucionalismo Antigo, sujeitos a uma espécie de 
controle de constitucionalidade, cujo parâmetro eram os textos sagrados. Tratava-se de um exame 
de compatibilidade bíblica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

4. Ainda na Antiguidade, é possível identificar movimentos constitucionais em Atenas e Roma. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

5. Em _______________ (Atenas/Roma), havia todo um aparato de institutos que permitiam a 
cidadania ativa – o povo tinha grande participação na condução da política.  
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6. Em _______________ (Atenas/Roma), institui-se um sistema de freios e contrapesos que 
possibilitava dividir e limitar o poder político. A edição normativa não ficava a cargo de um só órgão, 
sendo que era possível o controle do processo de formação de normas entre os órgãos responsáveis. 

7. No Constitucionalismo Medieval, que teve como marco a Magna Carta, em 1215, que o 
movimento do constitucionalismo ganha destaque, já que o reconhecimento da limitação estatal 
constava de um texto escrito, que primava pela garantia da(o) ____________________ (Liberdade 
e Propriedade/igualdade e Fraternidade). 

8. A Magna Carta tem especial importância por ter fundamentado o que se vem a entender hoje 
por Constituição. Isto é, deixou-se de lado um Constitucionalismo baseado em costumes e religião 
para se ter um texto escrito, que enumerava direitos inarredáveis dos governados. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 

9. O Constitucionalismo Medieval produziu diversos outros documentos marcantes, que 
pretendiam limitar o poder do Estado através da garantia de direitos fundamentais mínimos. Dentre 
estes documentos é possível citar alguns: indique-os com um X: 

(   ) Petition of Rights; 

(   ) Habeas Corpus Act; 

(   ) Bill of Rights; 

(   ) Act of Settlement; 

(   ) Constituição de Weimar; 

(   ) Forais e Cartas de Franquia; 

(   ) Contratos de Colonização. 

10. Identifique os estes principais documentos limitadores do Poder Estatal produzidos durante o 
constitucionalismo medieval, preenchendo as lacunas: 

Habeas 

Corpus Act 

Act of 

Settlement 

Petition of 

Rights 

Bill of 

Rights 

Contratos de 

Colonização 

Forais ou Cartas 

de Franquia 

 

_________________________________: Em 1628, veda que o rei crie impostos, convoque o 
exército ou prenda pessoas sem o prévio consentimento do parlamento; 

 

_________________________________: Em 1679, busca proteger a população contra prisões 
arbitrárias determinadas pelos reis. 

 

_________________________________: Em 1689, consagra a soberania do parlamento sobre os 
poderes reais, além de trazer avanços quanto à liberdade individual e à propriedade privada.  
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_________________________________: Em 1701, garante algumas prerrogativas aos membros do 
judiciário, na tentativa de evitar eventuais pressões externas. 

 

_________________________________: Eram documentos que conferiam aos Burgos autonomia 
em relação aos Feudos cujas terras ocupavam. Os Burgos conquistavam, através destes 
documentos, autonomia política e administrativa. 

 

_________________________________: Tratavam-se de contratos firmados entre colonizadores e 
colonizados – notadamente entre os ingleses e os norte-americanos –, que conferiam uma certa 
autonomia política aos novos ocupantes da américa para se autogerirem. 

 

11. No Constitucionalismo Moderno, tem forte influência de filósofos da doutrina dos Contratos 
Sociais. Dentre eles destacam-se John Locke, Montesquieu, Rousseau e Kant. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

12. O movimento do Constitucionalismo Moderno surge como uma forma de manter vivo o 
Absolutismo, mas mantendo resguardados os direitos dos súditos, que não mais poderiam ser 
relegados aos desmandos do monarca. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

13. O Constitucionalismo Moderno tem como eventos que demarcam sua sobreposição 
cronológica em relação ao Constitucionalismo Medieval com os movimentos constitucionais no(a) 
__________________________ (França e Estados Unidos/México e Alemanha). 

14. A Declaration of Rights do Estado da Virginia é considerada a primeira declaração moderna 
de direitos; Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

15. A Revolta do Chá, importante movimento na concretização da independência 
_____________________ (Americana/Francesa/Mexicana/Alemã), influenciou drasticamente na 
formação do princípio do No Taxation Without Representation. 

16. Em ____________________________ (1787/1788/1789/1790) nasce a primeira Constituição 
Moderna, a Constituição do(a) _____________________ (Estados Unidos/França). 

17. Em ___________________ (1787/1788/1789/1790), na França, é editada a Declaração dos 
Homens e dos Cidadãos, que dá um contorno bastante preciso ao constitucionalismo moderno, ao 
declarar que “Any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for the separation 
of powers, has no Constitution.” Ou seja, numa sociedade em que não há previsão de garantias de 
direitos ou de separação de poderes, não há uma Constituição. 

18. A constituição é documento que possui natureza política e que, na concepção original do 
século XVIII, deveria, necessariamente, acolher a teoria da separação de poderes e declarar os 
direitos dos cidadãos frente ao Estado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

19. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e práticas 
constitucionais, como a separação de poderes, os direitos individuais e a supremacia constitucional. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

20. O Neoconstitucionalismo é movimento constitucional situado cronologicamente no pós-
primeira guerra mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

21. O Neoconstitucionalismo é um movimento que toma forma em contraposição ao 
Constitucionalismo em vigor até o fim da 2ª Guerra Mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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22. O Neoconstitucionalismo toma forma quando se escancara que a desvinculação da ética e da 
moral com relação ao Direito dá margem a subversão da própria finalidade do Direito: A justiça. No 
Tribunal de Nuremberg, os Nazistas, em sua defesa, alegaram o estrito cumprimento da lei e da 
própria Constituição Alemã, que autorizava todos os episódios ligados ao holocausto. Chegou-se à 
conclusão, neste momento, de que o Direito não mais poderia ser visto como um fim em si mesmo. 
Afinal, se o fosse, os nazistas não teriam cometido qualquer ilícito, já que todos seus atos seriam 
juridicamente válidos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

23. Há, com o Neoconstitucionalismo, um resgate dos valores kantianos, reintegrando a moral ao 
direito. A partir desta retomada kantiana, passa-se a enxergar o Direito como um meio para um fim 
outro, qual seja, a Dignidade da Pessoa Humana. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

24. A fim de garantir a prevalência da Dignidade da Pessoa Humana, fez-se necessário trazer a 
Constituição da periferia do ordenamento jurídico, do campo das meras intenções, para o centro de 
todo o universo normativo. Só seriam válidos os atos compatíveis com os valores inscritos na 
Constituição, que agora tem força normativa. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

25. No Neoconstitucionalismo preconiza-se a abertura da hermenêutica constitucional aos 
influxos da moralidade crítica. Caracteriza-se, ainda, pela mudança de paradigma de Estado 
Legislativo de Direito para Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição passa a ocupar o 
centro de todo o sistema jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

26. Para o Neoconstitucionalismo, todas as disposições constitucionais são normas jurídicas, e a 
Constituição, além de estar em posição formalmente superior sobre o restante da ordem jurídica, 
determina a compreensão e interpretação de todos os ramos do Direito. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

27. Sob o novo paradigma do pós-positivismo, o Estado Constitucional dá espaço ao Estado 
Legislativo, sendo suas características nevrálgicas a Carga Valorativa da Constituição, o 
reconhecimento da sua força normativa, o centralismo constitucional e o estabelecimento mínimo de 
direitos inerentes a dignidade da pessoa humana. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

28. O professor Dirley da Cunha Júnior chama atenção para dois importantes movimentos 
neoconstitucionais: o Patriotismo Constitucional e o Transconstitucionalismo. Identifique-os abaixo: 

1º) ___________________________: Trata-se de um movimento que busca o reconhecimento 
de um constitucionalismo intercultural. Foi difundido por Jürgen Habermas, nos anos 80. A ideia é 
superar o problema do nacionalismo étnico, que por muito tempo acabou opondo grupos de 
diferentes culturas. Pretende-se modificar o epicentro do sentimento de pertencimento, que até então 
girava em torno do nacionalismo, para a Constituição, que deve ser aberta e incentivar a interação 
cultural. 

2º) ___________________________: Os maiores problemas relacionados ao constitucionalismo 
– a busca pela efetivação dos direitos humanos e a limitação dos poderes estatais – devem ser 
discutidos e tratados em âmbito internacional, dada sua importância. “O Direito Constitucional, 
portanto, afasta-se de sua base originária, que sempre foi o Estado, para se dedicar às ‘questões 
transconstitucionais’.” Busca-se conferir tratamento harmonioso aos problemas que assolam todos 
os Estados. 

29. A fim de revisar as quatro principais fases do Constitucionalismo, identifique-as, ligando-as as 
suas principais características: 

i.Constitucionalismo Antigo  
a) Tem como principal característica 

o reconhecimento do movimento 

constitucional em um texto escrito. Prima 
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pelas garantias individuais, notadamente o 

direito à liberdade e à propriedade. 

ii.Constitucionalismo Medieval  

b) Surge através das reflexões sobre 

os impactos da desvinculação do direito e 

a moral. Busca tornar o direito novamente 

um instrumento da justiça, e não um fim 

em si mesmo, impossibilitando sua 

utilização para legitimar ofensas à 

dignidade da pessoa humana. Com ele o 

Estado Legislativo cede espaço ao Estado 

Constitucional, com a primazia e 

centralidade da Constituição sobre todas 

as outras normas. 

iii.Constitucionalismo Moderno  

c) Desenvolve-se principalmente em 

Roma e na Grécia. Em roma, dado o 

sistema de freios e contrapesos que 

dividia e limitava o poder estatal; na 

Grécia em razão da limitação Estatal pelo 

exercício da democracia direta. 

iv.Neoconstitucionalismo  

d) Inspira-se na doutrina do contrato 

social iluminista. Tem como principais 

marcos as revoluções Francesa e 

Americana, ambas de índole liberal. Este 

movimento constitucional prima pela 

organização do Estado, a garantia de 

direitos mínimos e a limitação dos 

poderes. 

 

30. Se fala, ainda, em Constitucionalismo do Futuro. Trata-se de um Constitucionalismo que está 
por vir, que deve ser idealizado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

31. O Constitucionalismo do Futuro é idealizado por ______________________ (José Roberto 
Dromi/Karl Lowenstein). 

32. O propositor do Constitucionalismo do futuro elenca como suas características, as seguintes 
(Marque com um V as características corretamente conceituadas, e com um F as que contenham 
equívoco na conceituação): 

(   ) Verdade: O texto constitucional deve ser ligado à realidade por um elo de verdade, de forma que 
as normas programáticas possam ser de fato postas em prática, possam ser alcançadas. Busca-se 
uma diminuição da distância entre o ser e o dever ser. 

(   ) Solidariedade: A solidariedade deve continuar presente nas constituições, assim como já se faz 
presente desde que se puseram em evidência os direitos de 1ª dimensão. 



59 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

(   ) Consenso Democrático: A democracia não deve ser explorada de forma exclusiva pela maioria. 
As minorias devem ter espaço. 

(   ) Continuidade: O Constitucionalismo do Futuro deve vedar o avanço reacionário, mantendo vivos 
os direitos historicamente conquistados e buscar a concretização de tantos outros. 

(   ) Participação Popular: A ideia aqui é fazer com que a população, cada vez mais, se torne 
politicamente ativa, se torne cada vez mais participativa, que possa ela mesma conduzir os rumos 
do Estado. 

(   ) Integração: O constitucionalismo do futuro deverá buscar uma integração entre nações, entre 
diferentes povos. 

(   ) Universalidade: O que se busca aqui é a efetividade da dignidade da pessoa humana em todas 
as suas facetas, com ênfase à isonomia. Os direitos devem ser atribuídos à população de forma 
igualitária, sem que reste excluído qualquer um, por qualquer motivo que seja. 

33. Também se fala no Constitucionalismo Termidoriano, Evolutivo ou Whig. Em síntese, este 
movimento constitucional preza pela evolução constante mas moderada do complexo jurídico. Ele 
nasce como crítica ao rompimento drástico e sangrento do ordenamento jurídico, social e político 
Francês durante a Revolução Francesa. Trata-se de meio reacionário e estabilizador das rupturas 
institucionais. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

34. O Constitucionalismo whig (ou termidoriano) defende mudanças constitucionais bruscas ou 
revolucionárias. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

 

35. A “Constituição” pode ser conceituada sob diversos prismas. Ligue as colunas abaixo, de forma 
a correlacionar cada um dos três principais sentidos de constituição aos seus conceitos. 

(I) Sentido Sociológico 

 a) O precursor deste sentido de Constituição foi Carl 

Schmitt, tendo exposto suas ideias na obra “Teoria da 

Constituição”. Aqui, ao conceituar constituição, pouco 

importa se há ou não um paralelismo entre o texto 

constitucional e a realidade. A constituição seria uma 

decisão política fundamental, o que significa que o 

papel da constituição é definir politicamente o Estado, 

se preocupando em tratar de assuntos como a 

Separação de Poderes, a Organização do Estado, e 

os direitos fundamentais que merecerão respeito. 

 

(II) Sentido Político 

 b) Sentido que fora impulsionado por Ferdinand 

Lassale, através da obra “O que é uma 

Constituição?”, que sugeria que a constituição seria 

a soma dos fatores reais de poder. A tese de Lassale 

enfatizava a chamada identidade reflexa, que, 

pormenorizadamente, quer dizer que a constituição real 
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– e não a de papel – é um reflexo da sociedade que se 

presta a regular, devendo se atentar as especificidades 

dessa determinada sociedade. Ou seja, não é, a 

constituição, um fim em si mesma. Só alçará o status de 

constituição aquela que realmente refletir os anseios, 

necessidades, isto é, que for um espelho da própria 

sociedade. O diploma que se disser constitucional, mas 

não se prestar a refletir a realidade, não passará de uma 

folha de papel. 

 

(III) Sentido Jurídico 

 c) Para Hans Kelsen, a constituição é a norma jurídica 

que se encontra no mais alto grau hierárquico. O 

complexo normativo é formado por uma infinidade de 

normas, mas, algumas delas se situariam em um 

patamar mais elevado que todas as demais, no topo, 

isoladas, intocáveis pelo restante. Essas normas 

formam, para Kelsen, a Constituição. Abaixo delas, há 

uma gama muito mais extensa de leis e, finalmente, 

abaixo das leis, há uma imensidão, ainda maior, de 

dispositivos que buscam regulamentar as leis. 

Pormenorizando, numa ótica normativista, Kelsen 

enxergava a constituição como a norma pura, suprema 

e positivada que constituía o fundamento de validade 

de todo ordenamento jurídico. 

Sua obra mais conhecida é “Teoria pura do Direito”. 

 

 

36. Ainda sobre o estudo dos conceitos de Constituição, julgue os itens abaixo como verdadeiros 
ou falsos. 

i) Se a constituição é, para o Sentido Político, o que organiza fundamentalmente o Estado, tudo 
o que não o faz, não merece alcançar o patamar constitucional, mesmo que esteja presente no texto 
da carta maior. Carl Schmitt chama essas normas que “erroneamente” foram alocadas no texto da 
constituição, sem ter conteúdo constitucional, de “leis constitucionais”. (Verdadeiro/Falso) 

ii) O conceito de Constituição dado por Carl Schmitt é o que caracteriza a Constituição em 
Sentido Material, no estudo das classificações das constituições de acordo com o seu Conteúdo. 
(Verdadeiro/Falso) 

iii) Konrad Hesse apontou que o Sentido Sociológico de Constituição seria um conceito 
incompleto. Para ele, Lassale teria se esquecido que não só a Constituição reflete a Sociedade, mas 
que a Sociedade também poderia se transformar num reflexo da Constituição. Ou seja, de tão forte 
que é, a constituição teria o poder de modificar as práticas sociais, não podendo seu papel ser 
relegado ao mero reflexo do que a sociedade seria em determinado momento. A Constituição teria 
força normativa. (Verdadeiro/Falso) 
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37. Observe o desenho abaixo, e depois assinale a alternativa como sendo verdadeira ou falsa. 

Para se entender a ideia da extração de validade de uma 
norma inferior de uma norma superior, basta observar o 
desenho da pirâmide ao lado e imaginar que uma norma 
qualquer, para chegar ao nível da pirâmide a que pertence, 
deverá ingressar pelo topo do desenho e se deslocar até a 
camada a que pertence, sendo que cada uma das outras 
camadas percorridas representará um filtro de validade. Ou 
seja, a norma só conseguirá chegar e permanecer 
validamente no espaço que lhe é destinado se conseguir 
passar pelo filtro de validade constitucional que as normas que 
lhe são superiores hierarquicamente lhe impõe. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

 

38. “Ta bom, Kelsen. Mas de onde é, então, que a Norma Constitucional, que está lá em cima, retira 
sua validade?”. Hans Kelsen, para responder a essa pergunta, arguiu que é possível encontrar 
normas em dois diferentes planos. Encarnando Kelsen, identifique qual é cada plano, ligando as 
colunas: 

(I) Plano Jurídico-

Positivo 
 

a) É a Constituição hipotética de Kelsen. É norma 

suposta, de onde a Constituição posta retira seu 

fundamento existencial. Este plano hipotético de 

Kelsen é composto por uma Norma Fundamental 

Hipotética, que contém um único comando: 

“Obedeça a norma posta.” Dessa forma, 

conseguiu-se legitimar a validade, de forma um 

pouco forçada, é bem verdade, das normas 

constitucionais. 

(II) Plano Lógico-Jurídico  

b) É a Constituição posta. É a constituição 

positivada. 

 

 

39. Há, ainda, o chamado “Sentido Culturalista de Constituição”. Este sentido é uma espécie 
de junção de todos os até aqui apresentados. São reconhecidos os valores trazidos tanto pelo sentido 
sociológico, quanto o político e o jurídico. Exatamente por isso, diz-se que o sentido Culturalista de 
Constituição resulta na chamada Constituição Total. Identifique, no conceito de José Horácio 
Meirelles Teixeira, as influências de cada um dos outros pensadores, responsáveis pelos conceitos 
e críticas até aqui estudados, preenchendo as lacunas com seus nomes. 

 

Constituição

Espécies Normativas 
Primárias

Espécies Normativas 
Secundárias
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Hans Kelsen Carl Schmitt Ferdinand Lassale Konrad Hesse 

 

A Constituição Total “apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, 
jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. [...] Assim, são 
essas constituições um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela cultura total – 
(_____________) –, e ao mesmo tempo condicionantes desta – (_____________) –, emanadas da 
vontade existencial da unidade política – (_____________) –, e reguladoras da existência – 
(_____________) –, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político.” 

 

40. Sobre o chamado “Sentido Aberto de Constituição”, julgue as afirmativas abaixo e, depois, 
identifique a opção correta. 

i) A Constituição Aberta, proposta por Peter Häberle, tem como ideia fundamental o combate 
a monopolização da interpretação constitucional. Os conceitos indeterminados, as EC’s, a 
mutação constitucional, tudo o que envolva a modificação constitucional deve ter por parâmetro a 
própria sociedade, que deve participar cada vez de forma mais ativa do processo hermenêutico 
constitucional. O que se busca com a constituição aberta é diminuir a distância entre o Texto e a 
Sociedade, distância essa que, se fomentada, trava o próprio desenvolvimento da constituição. 

ii) A observância da Constituição sob o prisma aberto é o que permite o fenômeno da mutação 
constitucional, a fim de que seja dado ao texto uma interpretação mais compatível com o momento 
atual em que vive a sociedade – o que fica muito bem clarificado na Constituição Norte-Americana, 
que sobrevive de mutações há séculos –. 

iii) O ordenamento jurídico brasileiro tenta dar a abertura constitucional exigida por Häberle, 
mesmo que de modo tímido. Exemplo disso é a previsão do Amicus Curiae, que em geral não é um 
jurista, mas um membro da sociedade com interesse e conhecimento no tema discutido. 

iv) A despeito do que preconiza Häberle, o Novo Código de Processo Civil de 2015 acabou por 
regredir, no que diz respeito a abertura da Constituição, já que não previu os institutos da Audiência 
Pública e do Amicus Curiae. 

 

Estão corretas apenas as alternativas: 

a) I e II; 

b) I, II e III; 

c) I, e III; 

d) II, III, e IV; 

e) II e III. 

 

PARTE II 
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Início: 
Término: 
Acertos: _____/20 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 

Ligue as colunas, a fim de conectar a classificação da constituição e o seu significado. 

• Obs.: Além das classificações, em si, atente-se também para o objeto da classificação – quais 
as classificações pertinentes “à origem”; “à mutabilidade”, etc. 

 

1. Quanto à origem, as constituições podem se classificar em: 

(i) Constituições 

Outorgadas 
 (a) São fruto de debate, nascem da vontade popular. 

(ii) Constituições 

Promulgadas 
 

(b) São constituições impostas de forma unilateral por um 

agente revolucionário ou golpista. 

(iii) Constituições 

Cesaristas, Bonapartistas 

ou Plebiscitárias 

 

(c) Ela nasce de um pacto entre duas forças políticas opostas; 

um pacto entre detentores do Poder Constituinte. Nasce de 

um acordo. O exemplo mais marcante é o de John Lackland, 

mais conhecido por aqui como João sem-terra. 

(iv) Constituições 

Pactuadas 
 

(d) São aquelas que não nascem da vontade popular, mas só 

entram em vigor depois de uma demonstração de aceitação 

pelo povo. São escritas pelos governantes e submetidas a um 

plebiscito, para que o povo as aprove. 

• Obs.: Alguns autores entendem que na origem, ou seja, 

na sua elaboração, ela não passa de uma constituição 

outorgada, não sendo o plebiscito uma característica 

importante para essa determinada classificação. 
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2) Quanto à mutabilidade, flexibilidade, estabilidade ou alterabilidade, as Constituições se classificam 
em: 

(i) Constituições Imutáveis, 

Permanentes, Graníticas ou 

Intocáveis 

 

(a) Nesse tipo de Constituição, não há um 

procedimento mais dificultoso e solene para 

transformá-la, em comparação às leis. Há uma 

igualdade de tratamento, um processo de mudança 

de igual dificuldade. 

(ii) Constituições Superrígidas  

(b) É aquela que possuí uma parte mutável e uma 

parte imutável. Uma parte minoritária da doutrina 

adota esta como sendo a classificação pertinente a 

nossa Constituição atual. 

(iii) Constituições Rígidas  

(c) São Constituições que tem uma parte de seus 

dispositivos abarcados pela rigidez – ou seja, que 

necessitam de processo mais dificultoso de 

alterabilidade, em contraponto as leis –, e uma 

outra parte flexível – de estabilidade tão frágil 

quanto a das leis infraconstitucionais. 

(iv) Constituições Semirrígidas ou 

Semiflexíveis 
 (d) São aquelas que não podem ser alteradas. 

(v) Constituições Flexíveis  

(e) São aquelas nas quais a superioridade 

hierárquica constitucional se demonstra, inclusive, 

pela dificuldade mais elevada de se modificar a 

Constituição do que a de se modificar os 

dispositivos não constitucionais. Assim se classifica 

a CR/88, caso o examinador não indique a 

existência da classificação “superrígida”. 

(vi) Constituições Fixas ou 

Silenciosas 
 

(f) É a Constituição que é, apenas por um período 

transitório, flexível, e depois passa a vigorar como 

rígida. Exemplo: Constituição de Baden, de 1947; 

Carta Irlandesa, de 1937 (durante os três primeiros 

anos de vigência). 

• Obs.: Note que, apesar de podermos sustentar 

que a finalidade seria parecida, esta espécie de 

constituição não se confunde de maneira 

alguma com a possibilidade trazida pela CR/88 

de Revisão Constitucional. 
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(vii) Constituições Transitoriamente 

Flexíveis 
 

(g) É aquela apontada pela Doutrina como uma 

Constituição que só pode ser alterada pelo mesmo 

Poder Originário que a criou. Sofre algumas 

críticas. É que o PCO (Poder Constituinte 

Originário) é ilimitado do ponto de vista jurídico. 

Logo, ela não passa de uma Constituição Imutável 

– já que não pode ser alterada pelo Poder 

Constituinte Derivado –, apesar da Doutrina dizer 

que se diferenciam porque a fixa pode ser alterada 

– pelo PCO – e a imutável não. Exemplos: 

Constituição da Sardenha de 1848 e Carta 

Espanhola de 1876. 

 

3. Quanto ao Conteúdo, as constituições podem ser classificadas como: 

(i) Constituições Formais 

 (a) É aquela em que o fundamental para se definir o status da 

norma não é seu conteúdo, mas o processo legislativo que 

envolveu sua incorporação ao complexo jurídico-positivo. São, 

portanto, aquelas que, mesmo contendo normas que não 

versem sobre aspectos considerados constitucionalmente 

relevantes, elevam-nas ao patamar constitucional. 

 

(ii) Constituições 

Materias 

 (b) São aquelas constituições que tem como critério de 

abrangência não o processo legislativo, mas o próprio 

conteúdo da norma. Classificam-se assim aquelas 

Constituições que tratam apenas das Decisões Políticas 

Fundamentais – Organização do Estado, Organização dos 

Poderes e Direitos e Garantias Fundamentais – 

independentemente de onde estejam formalizadas. Exemplo: 

Se a Constituição brasileira adotasse esta classificação, o 

Código Eleitoral, por exemplo, seria considerado norma 

constitucional. 

• Obs.: Essa classificação não te lembrou ninguém? Carl 

Schmitt curtiu isso. 

 

4. Quanto à forma, as classificações são:  
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(i) Constituições Escritas 

ou Instrumentais 
 

(a) Não se amontoam em um documento único. São 

compostas por documentos, jurisprudência, costumes, e 

normas dispersas, inclusive, no tempo. 

(ii) Constituições Não-

Escritas, Costumeiras ou 

Consuetudinárias 

 
(b) São aquelas constituições informadas em um único 

documento. 

 

 

5. Quanto a função, as constituições podem ser: 

(i) Constituições Garantia 

 (a) Não se bastam com as diretrizes básicas do Estado. 

Lançam mão de ideários políticos, econômicos e sociais. 

São constituições mais tendentes as ideias que 

acompanham o Estado Social de Direito. 

(ii) Constituições 

Programáticas 

 (b) Se limitam a tratar das estruturas de Poder do Estado, de 

sua organização, remetem aos modelos individualistas, tem 

cunho liberal. 

 

6. Quanto à essência das Constituições, Lowenstein, buscou classifica-las de acordo com a 
“observância realista das normas constitucionais por governantes e governados”, ou seja, o que ele 
buscou foi analisar a correspondência entre o texto constitucional e a realidade, principalmente 
no que toca a limitação do poder estatal pela Constituição. Ele levantou a existência de Constituições 
nos seguintes moldes: 

(i) Constituições 

Normativas 

 (a) São as que logram ser efetivamente cumpridas por todos 

os interessados, limitando, efetivamente, o Poder dominante. 

Analogicamente, é uma roupagem que veste extremamente 

bem o corpo do Estado. Além de serem adequadas à 

realidade, são efetivamente cumpridas. Lowestein as 

descreve assim: "o processo de poder está de tal forma 

disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder 

subordinam-se às determinações do seu conteúdo e do seu 

controle procedimental.” 

 

(ii) Constituições 

Nominais 

 (b) É a formalização do poder por aquele que o detém. 

Buscam tão somente afirmar a manutenção do poder nas 

mãos de quem o tem. São, analogicamente, roupas 
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apertadas, que oprimem o corpo do Estado que lhe veste. 

Exemplo: Carta de 1969. 

 

(iii) Constituições 

Semânticas 

 (c) São as Constituições que possuem normas que ainda 

não podem ser realmente aplicadas. “A situação real não 

permite a transformação das normas constitucionais em 

realidade política”, mas enfatiza-se que “se pode esperar 

que, com o tempo, normas que até agora somete possuam 

validez nominal tornem-se normativas”. São aquelas 

constituições que, como roupas, estariam largas demais, 

sobrando, não se ajustando perfeitamente ao corpo do 

Estado. O Estado, aqui, seria pequeno demais, pouco 

desenvolvido demais para conseguir se assentar 

perfeitamente à roupa. “Contêm disposições de limitação e 

controle de dominação política, sem ressonância na 

sistemática de processo real de poder, e com insuficiente 

concretização constitucional.” – Pedro Lenza. 

 

 

7. Quanto à extensão, as constituições são classificadas em: 

(i) Constituições 

Sintéticas, Concisas, 

Breves, Sumárias, 

Sucintas ou Básicas 

 (a) Não se limitam ao núcleo de informações consideradas 

como constitucionalmente essenciais. Se estendem para 

outras áreas; tratam de mais assuntos do que deveria. O 

exemplo mais claro – apesar de batido – é o do artigo 242 

§2º da CR/88, que aponta que o Colégio Pedro II lá no Rio 

de Janeiro deve ser mantido na órbita Federal. Vê lá se isso 

tem relevância para estar na constituição, né? 

(ii) Constituições 

Analíticas, Prolixas, 

Amplas, Largas, Longas, 

Volumosas, Inchadas 

 (b) Trazem em seu bojo apenas aquele núcleo mínimo de 

normas essenciais ao constitucionalismo. Não se estendem 

muito e, justamente por isso, tendem a ser mais estáveis, 

tendem a ter uma menor necessidade de serem substituídas. 

 

8. Quanto ao modo de elaboração: 

(i) Constituições 

Dogmáticas 

 (a) É aquela constituição que é formada de uma só vez, 

representando a realidade atual de determinada sociedade. 

É pautada em dogmas – conjuntos de princípios tidos como 
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verdadeiros por determinada sociedade –, e não em 

costumes históricos. 

(ii) Constituições 

Históricas 

 (b) São aquelas constituições formadas ao longo do tempo. 

Têm raízes históricas, evoluem conforme o passar dos anos. 

 

9. Quanto à Ideologia:  

(i) Constituições 

Ortodoxas 

 (a) São aquelas aquela Constituições permeadas por 

ideologia única, forte e determinada, que não dá espaço para 

outras ideologias. 

(ii) Constituições 

Ecléticas 

 (b) São as constituições plúrimas, multifacetadas, que abrem 

espaço para diferentes visões, diferentes ideologias. 

Canotilho aponta que paira sobre elas um caráter 

compromissório, porque trazem consigo um compromisso de 

harmonizar todas as ideologias que entrarão em choque 

dentro daquele Estado. 

 

10. Quanto à Sistemática: 

(i) Constituições 

Reduzidas ou Unitárias 

 (a) São Constituições que se encontram espalhadas em 

vários documentos. Não se limitam a um só texto, mas a 

diversos espalhados. 

(ii) Constituições Variadas 

 (b) É formada por um único documento. Ou seja, não existem 

vários documentos, de forma esparsa, com força de 

Constituição. 

 

 

11. Quanto ao Sistema, as classificações são divididas em: 

(i) Constituições 

Principiológicas 

 (a) Nessas Constituições há um menor caráter 

principiológico e uma maior preocupação com as regras. 
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(ii) Constituições 

Preceituais 

 (b) São aquelas Constituições nas quais há um caráter 

principiológico mais acentuado. Há uma grande 

preocupação em utilizar os Princípios como norteadores, 

como bases axiológicas para fundamentar o ordenamento. 

 

12. Quanto à origem de sua decretação, as constituições podem ser: 

(i) Constituições 

Heterônomas 

 (a) São assim classificadas aquelas Constituições que não 

foram produzidas pelo próprio Estado que terá o seu 

ordenamento jurídico inaugurado. Ela é entregue ao Estado 

que regerá por um outro Estado alienígena. 

(ii) Constituições 

Autônomas 

 (b) São exatamente as Constituições produzidas pelo próprio 

Estado aos quais serão aplicadas. 

 

 

13. Manoel Gonçalves Ferreira Filho propõe, ainda, a seguinte classificação: 

(i) Constituições Garantia 

 (a) São aquelas Constituições que buscam dirigir o futuro do 

Estado através do norteamento das atividades dos Poderes. 

Basicamente, são Constituições que contam com normas 

programáticas em seu bojo. 

(ii) Constituições Balanço 

 (b) Só foram adotadas até onde se sabe, na antiga União 

Soviética. O modelo Socialista exigia um balanço do avanço 

socialista nos países que adotassem este regime, a fim de 

calibrar o regime, e esse balanço era feito através das 

próprias constituições.  

 

(iii) Constituições 

Dirigente 

 (c) São Constituições que põem em destaque aquele papel 

inicial do constitucionalismo, qual seja, de limitação do poder 

estatal através da garantia de Direitos de 1ª Geração. 
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14. As Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1988 foram todas _______________ 
(outorgadas/promulgadas). Já as Cartas de 1824, 1937, 1967 e 1969 são consideradas 
_______________ (outorgadas/promulgadas). 

 

15. Analise a validade dos itens abaixo, e depois marque a opção correta: 

I) A Constituição Rígida dispensa cláusulas pétreas; 

II) As constituições tidas como escritas são também, necessariamente, formais e dogmáticas. 

III) A CR/88 é apontada pela Doutrina como Unitária porque ela nasceu, efetivamente, como 
unitária. Contudo, diversas emendas constitucionais não tiveram seu texto integralmente inserido 
na Constituição, sendo que são textos constitucionais fora da própria constituição. Além disso, 
também colocam em xeque esta classificação os tratados sobre direitos humanos aprovados pelo 
mesmo rito de Emendas Constitucionais. 

Estão corretas apenas as alternativas: 

a) I e II; 

b) I, II e III; 

c) I; 

d) III; 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

16. “Provavelmente, a decisão política que conduziu à promulgação da constituição, ou desse tipo 
de constituição, foi prematura. A esperança, contudo, persiste, dada a boa vontade dos detentores 
e destinatários do poder, de que tarde ou cedo a realidade do processo do poder corresponderá ao 
modelo estabelecido na constituição.” 

O trecho acima, retirado da obra de um importante constitucionalista do século XX, corresponde à 
descrição de uma constituição ____________ (normativa/nominal/semântica). 

 

17. O Texto Constitucional decorrente dos trabalhos realizados por órgão constituinte 
democraticamente eleito, que sistematiza as ideias e os princípios fundamentais da teoria política e 
do direito prevalente em determinado momento histórico é denominado, quanto ao modo de sua 
elaboração, de _________________ (flexível/rígido/semirrígido/dogmático/outorgado). 

 

18. As Constituições que se apresentam em textos esparsos, fragmentadas em vários instrumentos 
normativos, são chamadas de _________________ 
(balanço/heterônomas/semirrígidas/inorgânicas/formais). 

 

19. Considere os seguintes elementos característicos de determinadas classificações, e indique que 
classificações são essas: 
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a) Formaliza a existente situação do poder político, atuando como instrumento de estabilização 
voltado a perpetuar nele seus detentores de fato, que dominam o aparato coercitivo do Estado. 
___________________. 

b) Apresenta incompatibilidade com a ideia de bloco de constitucionalidade. ___________________. 

c) Não apresenta mecanismos efetivos de controle de constitucionalidade das leis. 
___________________. 

 

20. A Constituição do império de _____ foi considerada __________________ 
(imutável/superrígida/rígida/semirrígida/flexível), porque apenas as matérias propriamente 
constitucionais − e assim apontadas pelo texto constitucional − exigiam modificação com as 
formalidades inerentes à rigidez constitucional, ficando as demais matérias ao alcance da lei comum. 
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DIA 3 

DIREITO ECONÔMICO 

 

PARTE I 

Direito Econômico: noções elementares. Agent econômico. Definição. 
Competência normativa. Tipologia dos sistemas econômicos. Modelos 
econômicos. (prof. Luiz Fabre) 

PARTE II 

A Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988. (prof. Filipe Kinsky) 

PARTE III 

A Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988, parte final. (prof. Filipe 
Kinsky) 

 

 

PARTE I 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/12 
 

 Noções elementares: 

 

Circule a expressão correta: 

1) O Direito Econômico é uma disciplina acadêmica (recente/tradicional), decorrente de uma nova 
organização de temas outrora inseridos nos currículos de direito constitucional, administrativo, 
financeiro, penal, empresarial, entre outros. 

2) O objeto central da ciência do direito econômico é o estudo da (intervenção do Estado no domínio 
econômico/ relação entre receita e despesa pública). 
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   Conhecer o direito econômico demanda a compreensão do que seja atividade econômica, 
para então se entender a intervenção estatal em tal atividade. A principal característica da atividade 
econômica é a satisfação das necessidades humanas, ainda que os modos de produção se alterem.  

3) Podemos dizer que enquanto os bens são (litados/infinitos), as necessidades humanas são 
(limitadas/infinitas). Assim, conforme Fábio Nusdeo, o elemento importante, caracterizador e 
identificador do problema econômico é sempre a necessidade de escolher, de optar, de avaliar 
retomo em termos de objetivos atingidos, seja quanto a uma fábrica, a um concerto de violino ou ao 
envio de missionários para um trabalho de catequese. 

 

4) Quanto às características do direito econômico, assinale a alternativa incorreta:  

A) Todos os atos realizados na exploração da atividade econômica despertam o interesse do Direito.   

B) A interferência do deôntico (direito) no mundo econômico deve ser contida, pois nem sempre as 
regras jurídicas serão eficientes para determinar a conduta econômica, pois esta não consegue 
contrariar sua lógica essencial. A economia possui os seus próprios princípios ordenadores e, quando 
esses forem incompatíveis com as normas jurídicas, o Direito não os determinará. 

C) o direito não impera, senão momentaneamente, na disciplina de fatos que dependem 
exclusivamente dos próprios fatores de mercado, como, por exemplo, a formação da taxa de juros 
ou de câmbio. 

 

Sujeitos ou agentes econômicos: 

5) A atividade empresarial é atividade econômica. Todavia, nem todo agente econômico é 
considerado e tratado juridicamente como empresário. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

6) Podem ser sujeitos ou agentes econômicos: 

A) Um Estado 

B) Uma pessoa 

C) Uma família 

D) Um conjunto de empresas 

E) Todas acima. 

 

 

Definição de direito econômico: 

  

7) Proceda à correlação adequada: 
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1) Direito econômico em sentido amplo A) Reunião das normas que regulam a 
estrutura (Ordem Econômica) e as relações 
entre os agentes econômicos na realização 
da atividade econômica. 

2) Direito econômico em sentido estrito B) Conjunto de regras ordenadoras da 
economia em sua dinâmica de produção, 
circulação, distribuição e consumo. 

 

8) O conteúdo econômico (é o suficiente/não tem condições) de qualificar a relação jurídica como 
econômica. 

Observação: O tão só conteúdo econômico da conduta não é suficiente para qualificar a relação 
jurídica como econômica, pois quase todas as condutas possuem conteúdo econômico.  

 

Competências normativas: 

 9) A densidade normativa do direito econômico é conferida por um conjunto de leis que possuem o 
escopo de concretizar a ordem econômica prevista na Constituição. As principais leis que o fazem 
são as Leis 4.595/1964 (Mercado Financeiro), 4.728/1965 (Mercado de Capitais), 6.385/1976 
(Mercado de Valores Mobiliários), 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), 8.078/1990 (Defesa do 
Consumidor), 12.529/2011 (Abuso do Poder Econômico), 9.279/1996 (Propriedade Industrial, 
Concorrência Desleal), LC 105/2001 (Sigilo nas operações financeiras) e Lei 11.101/2005 
(Recuperação de Empresas e Falências. Em matéria de fontes, assinale a alternativa incorreta: 

A) É da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre direito 
econômico; 

B) Inexistindo lei federal da União sobre direito econômico, os Estados exercerão competência 
legislativa plena na matéria. 

C) A superveniência de lei federal sobre normas gerais de direito econômico suspende a eficácia da 
lei estadual no que lhe for contrário; 

D) Compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre comércio 
interestadual; 

E) Compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros, transferência 
de valores, comércio exterior, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. 

 

10) Os Municípios poderão legislar sobre temas de direito econômico. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

Tipologia dos sistemas econômicos: 

  Segundo Eros Roberto Grau, "o sistema econômico compreende um conjunto coerente de 
instituições jurídicas e sociais, de conformidade com as quais se realiza modo de produção e a forma 
de repartição do produto econômico."  
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11) Os sistemas hoje estudados praticamente se resumem, no capitalista e no socialista. A depender 
do referencial, por outro lado, poderemos pensar em outras formas de se referir ao sistema, como 
mercantilismo, por exemplo. Proceda à correlação adequada: 

1) Sistema capitalista  A) Propriedade privada dos meios de produção 
e do resultado da produção, livre-iniciativa e 
concorrência entre agentes econômicos.  

2) Sistema socialista B) Propriedade coletiva dos meios de produção 
por intermédio do Estado, com repartição do 
resultado entre todos. 

 

12) Os sistemas econômicos são formados pela reunião de características de alguns importantes 
modelos econômicos; é dizer: os modelos estão contidos nos sistemas. Proceda à correlação no 
tocante à tipologia dos MODELOS ECONÔMICOS: 

1) Modelo liberal A) Aparece tanto nos sistemas capitalistas 
quanto socialistas. A criação de um plano geral 
ou específico de desenvolvimento de toda a 
economia ou apenas de um setor determinado 
faz parte do cotidiano das administrações e já 
vem, geralmente, encampado pela Constituição. 

2) Modelo de comando B) Foi caracterizado teoricamente em 1776 a 
partir da obra de Adam Smith. O principal 
controlador da atividade econômica é o próprio 
mercado; o grau de liberdade dos agentes 
econômicos é maior. 

3) Modelo planificado C) Uma autoridade central tomará as decisões 
produção e consumo. Esteve presente na URSS 
entre 1917 e 1991, bem como em Cuba. A 
atividade econômica não obedece sua lógica 
natural.  

 

PARTE II 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/123 
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1/3. A ordem econômica, fundada ___________________________________________________ 
(na valorização do trabalho humano / na livre iniciativa / na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa), tem por fim assegurar a todos existência ___________________________ (digna / plena), 
conforme os ditames da justiça __________________ (individual / social). Artigo 170 da CRFB. 

 

4/20. Identifique os princípios da ordem econômica previstos expressamente na Constituição da 
República Federativa do Brasil (artigo 170 da CRFB): 

(   ) soberania nacional. 

(   ) independência nacional. 

(   ) propriedade privada. 

(   ) solidariedade. 

(   ) função social da propriedade. 

(   ) livre concorrência. 

(   ) defesa do consumidor. 

(   ) defesa da empresa. 

(   ) defesa da paz. 

(   )  defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 

(   ) redução das desigualdades regionais e sociais. 

(   ) pluralismo político. 

(   ) desenvolvimento tecnológico. 

(   ) busca do pleno emprego. 

(   ) erradicação da pobreza. 

(   ) tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. 

(   ) cooperação internacional. 

 

21/25. (Magistratura/MS – FGV) Assinale a afirmativa incorreta. 

a) Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos 
comerciais do mesmo ramo em determinada área. 

b) Segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores, as concessionárias de serviço de telefonia não 
possuem exclusividade para editar listas ou catálogos telefônicos, pois se o tivessem haveria violação 
ao princípio da livre concorrência. 

c) A fixação de horário de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita 
por lei local, visando ao interesse do consumidor e evitando a dominação do mercado por oligopólio. 
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d) Entre os princípios gerais da atividade econômica está o da defesa do meio ambiente, lato sensu, 
ou seja, abrangendo a noção de meio ambiente natural, cultural, artificial e laboral. 

e) Segundo Jurisprudência dos Tribunais Superiores, é inconstitucional lei que assegura gratuidade 
dos transportes públicos urbanos aos que têm mais de 65 anos, por ferir os princípios constitucionais 
da livre iniciativa e livre concorrência, princípios gerais da atividade econômica.  

  

26/27. É assegurado a todos o livre exercício de __________________________ (determinada / 
qualquer) atividade econômica, ________________________________ (com / independentemente 
de) autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 170, parágrafo único, da 
CRFB. 

 

28/32. (Cartório/AP – VUNESP) Nos termos do artigo 1º do Decreto-lei nº 1.593, de 21 de dezembro 
de 1977, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, a fabricação de cigarros 
do tipo que especifica “será exercida exclusivamente pelas empresas que, dispondo de instalações 
industriais adequadas, mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda”. O artigo 2º do mesmo diploma normativo prevê, ainda, as hipóteses em que o registro 
especial referido será canelado as hipóteses em que o registro especial referido será cancelado. Os 
dispositivos citados do Decreto-lei em questão.  

a) são incompatíveis com a disciplina constitucional da liberdade de iniciativa, que impede o Estado 
de exercer função regulatória de atividade econômica privada. 

b) são compatíveis com a disciplina constitucional da liberdade de iniciativa, que permite à lei exigir 
autorização de órgãos públicos para o exercício de atividade econômica.  

c) ofendem a disciplina constitucional da liberdade de iniciativa, que assegura a todos o livre exercício 
de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização. 

d) contrariam o princípio da legalidade, pois Decreto-lei e Medida Provisória não podem criar 
obrigações ou restrições ao exercício de direitos fundamentais. 

e) ferem os princípios da igualdade e livre concorrência, por estabelecerem tratamento diferenciado 
entre pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas, fora das hipóteses autorizadas pela 
Constituição. 

 

33/36. ______________________ (A lei / O decreto) disciplinará, com base no interesse 
____________________ (internacional / nacional), os investimentos de capital 
__________________ (estrangeiro / nacional), incentivará os reinvestimentos e 
_____________________ (regulará / vedará) a remessa de lucros. Artigo 171 da CRFB. 

 

37/39. Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração ________________ (direta / 
indireta) de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária 
__________________________________________________________ (aos imperativos da 
segurança nacional / a relevante interesse coletivo / aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo), conforme definidos em __________________ (decreto / lei). Artigo 173 
da CRFB. 
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40. A lei estabelecerá o estatuto jurídico ______________________________________________ 
(da autarquia e da fundação / da empresa pública e da sociedade de econômica mista / da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias) que explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Artigo 173, §1º, da CRFB. 

 

41/45. A empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações (artigo 173, 
§1º, inciso II, da CRFB): 

a) civis e comerciais. 

b) trabalhistas e tributários. 

c) civis, trabalhistas e tributários. 

d) civis, comerciais e tributários. 

e) civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 

 

46. As empresas públicas e as sociedades de economia mista _________________ (poderão / não 
poderão) gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Artigo 173, §2º, da CRFB. 

 

47. A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Essa alternativa 
é (verdadeira / falsa). Artigo 173, §3º, da CRFB. 

 

48/52. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, a lei reprimirá o abuso 
do poder econômico que vise (artigo 173, §4º, da CRFB): 

a) à dominação dos mercados. 

b) à eliminação da concorrência. 

c) à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

d) à dominação dos mercados e à eliminação da concorrência. 

e) à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

 

53. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá 
a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos 
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Essa alternativa é 
(verdadeira / falsa). Artigo 173, §5º, da CRFB. 

 

54/57. Como agente ________________________________ (normativo / regulador / normativo e 
regulador) da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
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________________________________________ (fiscalização e incentivo / incentivo e 
planejamento / fiscalização, incentivo e planejamento), sendo este ________________________ 
(determinante / indicativo) para o setor público e _______________________ (determinante / 
indicativo) para o setor privado. ). Artigo 174 da CRFB. 

 

58. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 174, §1º, da CRFB. 

 

59. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Essa alternativa é 
(verdadeira / falsa). Artigo 174, §2º, da CRFB. 

 

60. O Estado dificultará a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a 
proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). 
Artigo 174, §3º, da CRFB. 

 

61/65. (Ministério Público/ES – CESPE) Assinale a opção correta com relação à ordem econômica 
na CF. 

a) Dos diversos postulados da ordem econômica expressos na CF não deriva a adoção do sistema 
econômico capitalista.  

b) A CF defende a livre concorrência de mercado e não reconhece a simples existência de abuso de 
poder econômico.  

c) Entre os princípios expressamente consignados na DF está o tratamento favorecido para as 
microempresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país.  

d) Segundo interpretação sistemática que se dá ao capítulo da ordem econômica na CF, a 
desigualdade dos agentes econômicos é a característica inerente de uma ordem econômica fundada 
na livre inciativa e que se processa por meio da livre concorrência.  

e) O Estado, na qualidade de agente regulador da atividade econômica, exercerá, na forma da lei, a 
função de fiscalização, deixando para o setor privado e o livre mercado o próprio planeamento e 
incentivo da atividade econômica.  

 

66/70. (Magistratura/PA – FGV) Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
e suas atualizações, assinale a alternativa correta. 

a) Conforme a Constituição Federal, são princípios da ordem econômica a soberania nacional, a 
propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, 
a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno 
emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras que tenha sua sede e administração no País. 

b) A função social da propriedade encontra-se no texto da Constituição Federal no artigo 5º, inciso 
XII, e, ainda, é princípio da ordem econômica. Isso reflete a face neoliberal da Constituição federal 
de 1988, denominada de “Constituição Cidadã”.  
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c) Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma de lei 
complementar, apenas as funções de incentivo e planejamento, sendo este indicativo para o setor 
público e determinante para o setor privado.  

d) Ressalvados os casos previstos na própria Constituição Federal, a exploração direta e indireta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo das minorias, conforme definidos em lei.  

e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista só poderão gozar de privilégios fiscais 
não extensivos às do setor privado, na hipótese de abuso poder econômico por parte destas.  

 

71/74. Incumbe ao Poder Público, na forma ___________________ (da lei / do decreto), 
_______________________________________________________ (diretamente / somente sob 
regime de concessão ou permissão / diretamente ou sob regime de concessão ou permissão), 
____________________________ (independentemente / sempre através) de licitação, a prestação 
de serviços ______________________ (econômicos / públicos / econômicos e públicos). Artigo 175 
da CRFB. 

 

75. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Essa alternativa é (verdadeira / 
falsa). Artigo 175, parágrafo único, inciso I, da CRFB. 

 

76/81. Assinale. De acordo com a Constituição, a lei sobre concessão e permissão deverá dispor 
sobre (artigo 175, parágrafo único, da CRFB): 

(   ) os direitos dos usuários. 

(   ) política tarifária. 

(   ) a cobrança de taxas. 

(   ) a obrigação de manter serviço adequado. 

(   ) a defesa do consumidor. 

(   ) a defesa do meio ambiente. 

 

82/84. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade _____________________________ (distinta da do solo / do solo), para 
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem ____________________________ (ao 
Município / ao Estado / à União / à União, ao Estado e ao Município), garantida ao concessionário a 
propriedade __________________________ (do solo / do produto da lavra). Artigo 176 da CRFB. 

 

85/89. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia 
hidráulica somente poderão ser efetuados mediante ___________________________ (autorização 
/ concessão / autorização ou concessão) da União, no interesse ____________________ (do 
concessionário / internacional / nacional), por brasileiros ou 
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__________________________________ (empresa estrangeira  / empresa constituída sob as leis 
brasileiras) e que tenha sua sede e administração ___________________ (fora do País / no País), 
na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se 
desenvolverem em _______________________________ (faixa de fronteira / terra indígenas / faixa 
de fronteira ou terras indígenas). Artigo 176, §1º, da CRFB. 

  

90. É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor 
que dispuser ________________ (a lei / o contrato). Artigo 176, §2º, da CRFB. 

 

91/93. A autorização de pesquisa será ______________________________ (por prazo 
indeterminado / sempre por prazo determinado), e as autorizações e concessões 
____________________ (poderão / não poderão) ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, 
___________________________ (independentemente de / sem prévia) anuência do poder 
concedente. Artigo 176, §3º, da CRFB. 

 

94. __________________________ (Dependerá / Não dependerá) de autorização ou concessão o 
aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Artigo 176, §4º, da CRFB. 

 

95. Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 177, inciso I, da CRFB. 

 

96. Constitui monopólio da União a refinação do petróleo nacional, sendo excluída a refinação de 
petróleo estrangeiro. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 174, inciso II, da CRFB. 

 

97. Constitui monopólio da União o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de 
petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Essa alternativa é (verdadeira / 
falsa). Artigo 177, inciso IV, da CRFB. 

 

98. _________________________ (A lei / A lei complementar / O decreto) disporá sobre o transporte 
e a utilização de materiais radioativos no território nacional. Artigo 177, §3º, da CRFB. 

 

99/103. (Magistratura Federal/5ª Região) Com relação à ordem econômica, ao direito de propriedade 
e à comunicação social, assinale a opção correta. 

a) A CF admite a incidência de contribuição de intervenção no domínio econômico sobre a importação 
de petróleo e seus derivados, de gás natural e seus derivados e de álcool combustível, podendo a 
alíquota dessa contribuição ser diferenciada por produto ou uso, ou reduzida e restabelecida por ato 
do Poder Executivo, sem a observância do princípio da anterioridade.  

b) A União pode contratar com empresas estatais ou privadas a realização de pesquisa, o 
enriquecimento e o processamento de minérios e minerais nucleares e seus derivados.  
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c) As operações de transferência de imóveis rurais desapropriados por interesse social para fins de 
reforma agrária são isentas apenas dos impostos federais.  

d) É vedada a participação de capital estrangeiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens. 

e) A CF atribui exclusivamente à União a competência para dispensar tratamento jurídico diferenciado 
às microempresas e às empresas de pequeno porte de modo a incentivá-las mediante a simplificação 
de suas obrigações administrativas, previdenciárias, tributárias e creditícias.  

 

104/107. (CESPE) Assinale a opção correta a respeito da atuação do Estado domínio econômico. 

a) A CF proíbe a formação de monopólios, inclusive os estatais.  

b) O Estado promove a exploração direta de atividade econômica por meio de empresas públicas e 
sociedades de economia mista.  

c) As atividades monopolizadas pela União são impassíveis de delegação. 

d) O Estado pode estabelecer o controle de abastecimento e o tabelamento de preços. (Artigo 174 
da CRFB). 

 

108/111. (CESPE) A respeito da atuação do Estado no domínio econômico, assinale a opção correta. 

a) O texto constitucional, haja vista exigências de interesse público, admite a existência de monopólio 
estatal, assim como de monopólio privado, para o desempenho exclusivo de certas atividades do 
domínio econômico.  

b) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem exercer o tabelamento de preços 
quando a iniciativa privada se revela sem condições de mantê-los nas regulares condições de 
mercado.  

c) A CF veda expressamente a exploração direta de atividades econômicas pelo poder público; 
assim, o Estado só intervém no domínio econômico de forma indireta, por meio das entidades 
paraestatais.  

d) As empresas públicas que explorem atividade econômica possuem personalidade de direito 
privado e, ainda que sofram o influxo de algumas regras de direito público, sujeitam-se ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas.  

 

112/114. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes ___________________________ (aéreo / 
aquático e terrestre / aéreo, aquático e terrestre), devendo, quanto à ordenação do transporte 
______________________ (nacional / internacional / nacional e internacional), observar os acordos 
firmados pela União, _____________________________ (atendido o / sem a observância do) 
princípio da reciprocidade. Artigo 178 da CRFB. 

 

115. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de 
mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações 
estrangeiras. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 178, parágrafo único, da CRFB. 
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116. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Essa alternativa é (verdadeira / 
falsa). Artigo 179 da CRFB. 

 

117/121. (Magistratura do Trabalho /1ª Região – CESPE) No que diz respeito a finança s públicas e 
ordem econômica, assinale a opção correta. 

a) É vedado ao BACEN conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional, bem 
como comprar títulos de emissão deste.  

b) Em regra, a CF assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, mediante 
autorização dos órgãos públicos competentes.  

c) De acordo com a CF, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, 
considerando a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.  

d) De acordo com a CF, depende de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de 
energia hidráulica renovável, ainda que ade capacidade reduzida.  

e) A União, os estados, o DF e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de 
pequeno e médio porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, com a finalidade de 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 
creditícias ou mesmo pela eliminação ou redução dessas obrigações por meio de lei.  

 

122. _____________________________________________________________ (A União e os 
Estados / Os Estados e os Municípios / A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) 
promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 180 
da CRFB. 

 

123. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por 
autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente. Essa alternativa é (verdadeira 
/ falsa). Artigo 181 da CRFB. 

 

PARTE III 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/102 
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1. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 182 
da CRFB. 

 

2/4. O plano diretor, aprovado ________________________________ (pela Câmara Municipal / pela 
Assembleia Legislativa / pelo Congresso Nacional), obrigatório para cidades com mais de 
___________________ (dez / vinte / trinta) mil ____________________ (eleitores / habitantes), é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Artigo 182, §1º, da CRFB. 

 

5. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 182, 
§2º, da CRFB. 

 

6. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com _____________________________ 
(justa e posterior / prévia e justa) indenização em dinheiro. Artigo 182, §3º, da CRFB. 

 

7/9. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei ___________________ (complementar / 
específica / especial) para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei 
_________________ (municipal / estadual / federal), do proprietário do solo urbano 
_________________________________________ (não edificado ou subutilizado / subutilizado ou 
não utilizado / não edificado, subutilizado ou não utilizado), que promova seu adequado 
aproveitamento. Artigo 182, §4º, da CRFB. 

 

10/12. Enumere na ordem. É facultado ao Poder Público municipal exigir do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de (artigo 182, §4º, da CRFB): 

(  ) parcelamento ou edificação compulsórios. 

(  )  desapropriação. 

(  ) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 

 

13/15. No caso de desapropriação-sanção prevista no artigo182, §4º, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, a desapropriação será feita com pagamento mediante 
___________________________________ (títulos da dívida pública / títulos da dívida agrária) de 
emissão previamente aprovada __________________________________ (pela Câmara dos 
Deputados / pelo Senado Federal), com prazo de resgate de até ______________ (cinco / dez / vinte) 
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

 

16/18. Aquele que possuir como sua área urbana de até ______________________________ (cento 
e cinquenta / duzentos e cinquenta / trezentos) metros quadrados, por _____________ (cinco / dez / 
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quinze) 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 / rural / urbano ou rural). Artigo 183 da CRFB. 

 

19. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 183, §1º, da CRFB. 

 

20. Esse direito (usucapião de imóvel urbano) poderá ser reconhecido ao mesmo possuidor mais de 
uma vez. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). 

 

21. Os imóveis públicos __________________ (poderão ser / não serão) adquiridos por usucapião. 
Artigo 183, §3º, da CRFB. 

 

22/25. (Ministério Público/MG – FUNDEP) O artigo 182, da Constituição Federal, assevera 
expressamente que “[...] a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. 

Considere, portanto, as seguintes afirmativas. 

I. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

II. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

III. 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. 

IV. 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; certo, 
também, que o respectivo título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

A esse respeito, pode-se concluir que 

a) apenas a afirmativa I está correta. 

b) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) apenas a afirmativa II está correta. 

d) todas as afirmativas estão corretas. 

 

26/30. Compete _____________________ (ao Município / ao Estado / à União) desapropriar por 
interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 
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social, mediante ___________________________ (prévia e justa / justa e posterior) indenização em 
______________________ (títulos da dívida agrária / títulos da dívida pública), com cláusula de 
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até _______________ (cinco / dez / vinte) anos, 
a partir do _________________ (primeiro / segundo) ano de sua emissão, e cuja utilização será 
definida em lei. Artigo 184 da CRFB. 

 

31/35. (Magistratura Federal/1ª Região – CESPE) Assinale a opção correta quanto ao instituto da 
propriedade à ordem econômica. 

a) Na desapropriação, a indenização justa e prévia deve traduzir a mais completa recomposição do 
valor retirado do patrimônio do expropriado e, nesse sentido, reconhece o STF a legitimidade do 
pagamento de indenização pelas matas existentes, até mesmo aquelas integrantes da cobertura 
vegetal sujeita a preservação permanente. 

b) A CF prevê que as glebas nas quais forem localizadas culturas de plantas psicotrópicas serão 
imediatamente expropriadas, sem indenização ao proprietário. O STF entende que, nessa hipótese, 
o termo gleba se refere apenas à área efetivamente cultivada e não a toda a propriedade, de modo 
que a gleba não poderia ser considerada o todo, mas somente a parte objeto do plantio ilegal. 

c) São princípios gerais da atividade econômica, entre outros, a função social da propriedade, a 
defesa do consumidor e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno e médio porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país.  

d) Segundo orientação do STF, embora haja distinção entre atividades e propriedade, não se permite 
que o domínio do resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos possa ser atribuído pela União a terceiros, sob pena de ofensa à reserva de 
monopólio. 

e) De acordo com a CF, a economia brasileira é descentralizada e de mercado. Nesse sentido, o 
Estado somente pode intervir no domínio econômico como agente regulador e em caráter 
excepcional.  

 

36/37. As benfeitorias ____________________ (úteis / necessárias / úteis e necessárias / úteis, 
necessárias e voluptuárias) serão indenizadas em _______________________ (dinheiro / títulos da 
dívida pública / títulos da dívida agrária). Artigo 184, §1º, da CRFB. 

 

38/39. __________________ (A lei / O decreto) que declarar o imóvel como de interesse social, para 
fins de reforma agrária, autoriza ____________________ (o Município / o Estado / a União) a propor 
a ação de desapropriação. Artigo 184, §2º, da CRFB. 

 

40/41. Cabe à lei ______________________ (complementar / especial / ordinária) estabelecer 
procedimento contraditório especial, de rito ___________________ (ordinário / sumário), para o 
processo judicial de desapropriação. Artigo 184, §3º, da CRFB. 

 

42. O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante 
de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. Essa alternativa é (verdadeira 
/ falsa). Artigo 184, §4º, da CRFB. 
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43. São isentas de impostos ___________________________________ (federais / federais e 
estaduais / federais, estaduais e municipais) as operações de transferência de imóveis 
desapropriados para fins de reforma agrária. Artigo 184, §4º, da CRFB. 

 

44/47. (Ministério Público/MS) No âmbito da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária é 
CORRETO dizer, sobre os imóveis que forem desapropriados para fins de reforma agrária, que: 

a) Todas as operações com imóveis desapropriados estarão protegidas, pela imunidade 
constitucional, da incidência de tributos. 

b) São isentas de impostos as operações de transferência dos imóveis desapropriados para fins de 
reforma agrária. 

c) As operações de transferências dos imóveis desapropriados estarão isentas apenas dos impostos 
federais incidentes. 

d) A desapropriação não gera imunidade nem isenção tributária sobre os imóveis desapropriados 
para fins de reforma agrária. 

 

48. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não 
possua outra, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Essa alternativa é 
(verdadeira / falsa). Artigo 185 da CRFB. 

 

49. A grande propriedade rural produtiva não poderá ser objeto de desapropriação para fins de 
reforma agrária. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 185 da CRFB. 

 

50. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento 
dos requisitos relativos a sua função social. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 185, 
parágrafo único, da CRFB. 

 

51/55. (Magistratura/RS) Considere as assertivas abaixo. 

I. Imóvel urbano público ou privado de até 250 m2, pode ser objeto de usucapião, desde que utilizado 
como moradia, de forma ininterrupta e sem oposição, pelo prazo de cinco anos. (Artigo 183, §3º, da 
CRFB). 

II. A desapropriação do imóvel rural improdutivo, por interesse social, para fins de reforma agrária, 
depende de prévia e justa indenização em dinheiro. (Artigo 184 da CRFB). 

III. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, não é suscetível de desapropriação 
para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra. (Artigo 185, inciso I, da 
CRFB). 

Quais são corretas? 

a) Apenas I 
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b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e III 

e) I, II e III 

 

56/62. Assinale. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos (artigo 186 da 
CRFB): 

(  ) aproveitamento racional e adequado. 

(  ) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 

(  ) utilização integral dos recursos naturais disponíveis. 

(  ) observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 

(  ) observância das disposições que regulam o mercado. 

(  ) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

(  ) exploração que favoreça o bem-estar da população. 

 

63/66. (Magistratura/MG) Ao dispor sobre a reforma agrária, a Constituição da República autoriza a 
União a promover a desapropriação e estabelece que a função social da propriedade rural deve ser 
cumprida mediante a observância de determinados requisitos. 

a) A pequena e média propriedade rural, assim definidas em lei, são insuscetíveis de reforma agrária, 
desde que seu proprietário não possua outra. 

b) As benfeitorias úteis e necessárias não serão objeto de indenização.  

c) A função social da propriedade rural é atendida mesmo quando não ocorre utilização adequada 
dos recursos naturais disponíveis e o meio ambiente não é preservado.  

d) A propriedade rural produtiva poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária.  

 

67/71. (Magistratura/PI – CESPE) Com relação ao direito constitucional urbanístico, agrário e 
ecológico, assinale a opção correta. 

a) Conforme preveem a CF e os precedentes do STF, a Administração Pública não pode autorizar, 
licenciar ou permitir obras e(ou) atividades nos espaços territoriais protegidos, já que qualquer 
alteração ou supressão somente poderá ser feita por meio de lei.  

b) A propriedade rural atende a sua função social, segundo critérios e graus estabelecidos em lei, 
quando preenche, entre outros, o requisito constitucional da exploração que favoreça o bem-estar 
dos proprietários e dos trabalhadores. 
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c) O plano diretor, considerado instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana, é obrigatório, conforme a CF, para todas as cidades.  

d) As operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária não estão 
isentas dos tributos estaduais ou municipais, mas apenas dos tributos federais.  

e) Conforme a CF, todo aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250 m2, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o seu domínio, 
mesmo que seja proprietário de outro pequeno imóvel rural. 

 

72/76. (Defensoria/MT – FCC) Segundo a disciplina constitucional do direito à propriedade, 

a) devem ser confiscadas as glebas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. 

b) é vedado o confisco de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de 
entorpecentes.  

c) é vedada a desapropriação fundada em interesse social, estando revogada a legislação ordinária 
pertinente ao tema. 

d) é vedado ao poder público municipal impor sanções ao proprietário do solo urbano não edificado, 
não utilizado ou subutilizado. 

e) o imóvel urbano que atenda à sua função social nos termos do plano diretor da cidade, não pode 
ser objeto de desapropriação.  

 

77/84. Assinale. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação 
efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores 
de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente (artigo 
187 da CRFB): 

(  ) os instrumentos creditícios e fiscais. 

(  ) os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização. 

(  ) o incentivo à pesquisa e à tecnologia. 

(  ) a assistência técnica e extensão rural. 

(  ) o seguro agrícola. 

(  ) o cooperativismo. 

(  ) a eletrificação rural e irrigação. 

(  ) a habitação para o trabalhador rural. 

 

85/89. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, incluem-se no planejamento 
agrícola (artigo 187, §1º, da CRFB): 

a) as atividades agroindustriais e agropecuárias. 
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b) as atividades pesqueiras e florestais. 

c) as atividades agroindustriais, agropecuárias e pesqueiras. 

d) as atividades agroindustriais, agropecuárias e florestais. 

e) as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. 

 

90. Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. Essa alternativa é 
(verdadeira / falsa). Artigo 187, §2º, da CRFB. 

 

91. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o 
plano nacional de reforma agrária. Essa alternativa é (verdadeira / falsa). Artigo 188 da CRFB. 

 

92/94. A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a 
______________ (um / dois / três) mil e quinhentos hectares a pessoa __________________ (física 
/ jurídica / física ou jurídica), ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação 
_________________________ (da Câmara Municipal / da Assembleia / do Congresso Nacional / do 
Presidente da República). Artigo 188, §1º, da CRFB. 

 

95. As alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária não dependem 
de aprovação do Congresso Nacional. Essa alternativa é (verdadeira / falsa).   

 

96. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de 
domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de ___________ (cinco / dez / vinte) anos. 
Artigo 189 da CRFB. 

 

97/98. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa 
__________________________ (física / jurídica / física ou jurídica) estrangeira e estabelecerá os 
casos que dependerão de autorização ___________________________ (da Presidência / do 
Congresso Nacional). Artigo 190 da CRFB. 

 

99/101. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel ______________________ (rural / urbano / 
rural ou urbano), possua como seu, por _________________ (cinco / dez / quinze) anos ininterruptos, 
sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a ____________________ (cinquenta / cem 
/ duzentos) hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Artigo 191 da CRFB. 

 

102. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo 
as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a 
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participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Essa alternativa é (verdadeira / 
falsa). Artigo 192 da CRFB. 
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Dia 4 

DIREITO PENAL 
  

Princípios do Direito Penal. Aplicação da lei penal. (Profa. Camilla 
Albuquerque) 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/104 
 

PRINCÍPIOS PENAIS 

 

 

RESUMO DOS PRINCÍPIOS 

 

Na Constituição Federal: 

Art. 5º XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal 

 

No Código Penal: 

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.  

Abrange, portanto:  

A- Reserva Legal – é uma especificidade do princípio da legalidade. Enquanto a legalidade exige 

a observância à lei, a reserva legal exige que determinada matéria seja disciplinada 

necessariamente por lei, excluindo-se qualquer outro ato normativo. 

B- Anterioridade – a lei que cria o tipo penal e a sua pena correspondente deve ser anterior à 

sua aplicação – ao menos em prejuízo do réu. 

C- Taxatividade – a lei deve definir com clareza qual conduta configura crime. 

 

Alguns outros princípios de direito penal: 

 

• Intervenção Mínima – doutrinariamente se diz que integra a SUBSIDIARIEDADE (a lei 

penal como ultima ratio, última medida de proteção) e a FRAGMENTARIEDADE (o direito 

penal apenas deve sancionar ofensas realmente graves aos bens jurídicos tutelados 

(relevantes).   
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• Princípio da Exclusiva Proteção de Bens Jurídicos  

• Princípio da Ofensividade 

• Princípio da Materialização / Exteriorização Voluntária do Fato 

• Princípio da Igualdade 

• Princípio da Culpabilidade 

• Princípio da Responsabilidade Pessoal do Agente / Pessoalidade / Personalidade da 

Pena / Intranscendência 

• Princípio da Responsabilidade Subjetiva 

• Princípio da Humanidade 

• Princípio da Proporcionalidade / Razoabilidade 

• Princípio da Dignidade 

• Princípio do ne bis in idem 

 

Águia, você já deve ter estudado cada um desses princípios e deve notar que muitos deles 

têm pontos em comum, sendo difícil defini-los isoladamente sem invadir o conteúdo de 

outro princípio. Portanto, aí vai um desafio digno de Samurai: antes de resolver as 

questões abaixo, mentalize cada um dos princípios e tente diferenciar um do outro... 

 

(...) 

 

PRONTO? AGORA VAMOS LÁ! 

 

1. Princípio penal constitucional é todo aquele que possui natureza propriamente penal, 

coadunando-se com os termos da Constituição Federal. (verdadeiro / falso) 

 

2. O princípio da intranscendência é um princípio penal constitucional. (verdadeiro / falso) 

 

3. Ao contrário dos princípios ditos penais constitucionais, os princípios constitucionais penais 

são aqueles previstos na Lei Maior que, embora não possuam natureza propriamente penal, são 

aplicáveis a este ramo do direito, tal como o princípio da proporcionalidade. (verdadeiro / falso) 

 

4. O princípio da individualização da pena é observado apenas pelo juiz, vez que o legislador 

prevê apenas a pena em abstrato, devendo o juiz adequá-la às circunstâncias pessoais do agente. 

(verdadeiro / falso) 

 

5. O princípio da intervenção mínima estabelece a necessidade da proteção a nível penal de 

determinado bem jurídico. (verdadeiro / falso) 

 

6. O princípio da subsidiariedade integra a intervenção mínima e coloca todo o direito penal 

como uma espécie de “soldado de reserva” do direito. (verdadeiro / falso) 
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7. A fragmentariedade às avessas também é possível em direito penal. Ela resta aplicável 

quando um bem jurídico cuja ofensa antes era relevante se torna um irrelevante penal. (verdadeiro 

/ falso) 

 

8. O princípio da fragmentariedade tem como corolário o princípio da insignificância, que prevê 

os crimes de bagatela imprópria. (verdadeiro / falso) 

 

9. Os crimes de bagatela imprópria são aqueles em que, apesar de relevante a infração 

praticada, a pena deixa de ser aplicada por se tornar desnecessária ante as particularidades do 

caso concreto. (verdadeiro / falso) 

 

10. Enquanto os crimes de bagatela própria são assim ditos em razão do princípio da 

insignificância, que afasta a tipicidade material da conduta, os crimes de bagatela imprópria têm por 

base o princípio da desnecessidade da pena, que exclui a punibilidade no caso concreto. 

(verdadeiro / falso) 

 

11. O caso de um homicídio culposo ao qual se aplica o perdão judicial é reconhecidamente um 

caso de crime de bagatela imprópria, dada a desnecessidade da pena. (verdadeiro / falso) 

 

12. De acordo com a pacífica jurisprudência, são requisitos para a aplicação do princípio da 

insignificância: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade 

social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada. Comprovado qualquer deles, o crime pode ser dito 

bagatelar. (verdadeiro / falso) 

 

13. A proporcionalidade se revela tanto como proibição do excesso como em relação à proteção 

insuficiente. (verdadeiro / falso) 

 

14. O princípio da proporcionalidade não abrange a razoabilidade. (verdadeiro / falso) 

 

15. A vedação ao tratamento desumano ou degradante está prevista na Constituição Federal e 

traduz o princípio da humanidade. (verdadeiro / falso) 

 

16. O princípio da dignidade da pessoa humana se identifica com o princípio da humanidade. 

(verdadeiro / falso) 
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17. O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos prevê que o direito penal deve se ocupar 

da tutela de bem jurídico relevante e axiologicamente consoante a Constituição Federal. (verdadeiro 

/ falso) 

18. A igualdade é princípio constitucional penal previsto no art. 5º da CF, mas se revela no direito 

penal, por exemplo, nas ações afirmativas da Lei Maria da Penha. (verdadeiro / falso) 

 

19. O princípio da ofensividade impede a tipificação de crimes de perigo abstrato. (verdadeiro / 

falso) 

 

20. O princípio da materialização não se relaciona com o direito penal do autor. (verdadeiro / 

falso) 

 

21. A presunção de inocência ou não culpa tem como corolário o princípio do “favor rei”, segundo 

o qual a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. (verdadeiro / falso) 

 

22. Embora o princípio da presunção de inocência tenha aplicação incontroversa em matéria 

penal, a expressão costuma ser criticada por alguns doutrinadores, que preferem denominá-lo 

princípio da não culpabilidade. (verdadeiro / falso) 

 

23. Em recente decisão no bojo do HC nº 126.292, o Supremo Tribunal Federal defendeu a 

execução da sentença condenatória confirmada em segunda instância antes do esgotamento das 

demais vias recursais. Essa decisão relativizou o princípio da presunção de inocência, 

aproximando-se com a ideia do que se considera por princípio da não culpabilidade do réu. Pouco 

tempo depois, contudo, no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 45, o STF estabeleceu a 

necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória para se inciar o cumprimento da 

pena. (verdadeiro / falso) 

 

24. A obrigatoriedade do réu de participar da reprodução simulada do crime não fere o princípio 

do “nemo tenetur se detegere”. (verdadeiro / falso) 

 

25. Em direito penal, o princípio da responsabilidade subjetiva impede a responsabilização de 

pessoas jurídicas por qualquer crime. (verdadeiro / falso) 

 

26. O princípio da legalidade está previsto na Constituição Federal. No entanto, a própria 

constituição admite que Medida Provisória venha a tratar de matéria atinente a direito penal. 

(verdadeiro / falso) 

 

27. A Constituição Federal não admite que Medida Provisória venha a criar novos tipos penais. 

(verdadeiro / falso) 
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28. Em razão do princípio da legalidade, lei delegada pode tratar de direito penal, desde que não 

incriminador. (verdadeiro / falso) 

 

29. O crime de adultério foi revogado pela adequação social. Com a mudança dos costumes, este 

se torna apto a revogar a lei. (verdadeiro / falso) 

 

30. Embora não se admite o costume abolicionista, que revogue infrações penais, é pacífica a 

utilização de costumes locais como parâmetros interpretativos para a lei penal. (verdadeiro / falso) 

 

 

ANALOGIA NO DIREITO PENAL 

 

ANALOGIA é INTEGRAÇÃO = permitida apenas se favorável ao réu. 

INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA é INTEGRAÇÃO = permitida em qualquer caso. 

 

Qual a diferença? 

Interpretação: há uma determinação legal aplicável ao caso e, dentro desta interpretação legal, eu 

escolho a que considero razoável conforme os critérios interpretativos e, principalmente, de 

acordo com as bases axiológicas da nossa Constituição. É o caso das cláusulas abertas 

constantes dos tipos penais, em que o próprio legislador confere ao aplicador da lei uma margem 

interpretativa, dentro do sentido possível da lei.  

Integração: não há determinação normativa para o caso e, portanto, exige-se uma atividade 

criativa. Por isso, só é permitido ao legislador integrar a lei quando o fizer em benefício do réu. 

 

 

31. Admite-se a analogia em direito penal. (verdadeiro / falso) 

 

32. O juiz pode aplicar a analogia em qualquer caso, desde que mais favorável ao réu. (verdadeiro 

/ falso) 

 

33. A integração analógica é permitida em direito penal, eis que o próprio legislador conceder 

uma margem interpretativa ao aplicador da lei. (verdadeiro / falso) 

 

34. Pela analogia, seria possível, no caso de um furto praticado por mais de um agente, aplicar a 

majorante do roubo, prevista no art. 157, §2º, II, CP, no lugar da qualificadora do roubo, como 

medida para evitar incoerências nas sanções penais. (verdadeiro / falso) 

 



97 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

35. Como regra, os Tribunais não admitem a interpretação extensiva contra o réu, exceto nos 

casos em que a sua não aplicação ensejar em uma clara incoerência normativa. (verdadeiro / falso) 

 

36. A interpretação extensiva não pode ser utilizada para ampliar a conduta prevista no tipo penal. 

(verdadeiro / falso) 

 

37. A interpretação “sui generis” da lei pode ser classificada em endofórica ou exofórica conforme 

o complemento do sentido da norma interpretava. (verdadeiro / falso) 

 

38. A interpretação endofórica é aquela em que o significado da norma é retirado do próprio 

ordenamento jurídico. (verdadeiro / falso) 

 

39. A interpretação exofórica é aquela em que o significado da norma não está no ordenamento 

jurídico, podendo ser retirado de outro ramo do saber. (verdadeiro / falso) 

 

 

LEI PENAL COMPLETA E LEI PENAL INCOMPLETA 

 

 

1. Lei completa – dispensa complemento. 

2. Lei incompleta – exige complemento 

a- Complemento normativo: dado pela própria norma 

b- Complemento valorativo: dado pelo juiz 

 

2.1. Norma penal em branco –depende de complemento normativo. 

2.1.1. Norma penal própria (em sentido estrito) / Heterogênea - o complemento normativo 

não é dado pelo legislador 

2.1.2. Norma penal imprópria (em sentido amplo) / Homogênea - o complemento 

normativo é dado pelo legislador. 

 

2.1.1.1. Norma penal em branco imprópria homóloga (homovitelina) – o complemento 

está contido em norma de mesma espécie legislativa (lei penal complementada por lei penal). 

2.1.1.2. Norma penal em branco imprópria heteróloga (heterovitelina) – o 

complemento está contido em espécie normativa diversa (ex.: lei penal complementada por uma 

lei tributária) 

 

2.2. Norma penal em branco ao revés / invertida – o complemento normativo diz respeito 

à sua sanção (preceito secundário). 
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2.3. Tipos abertos – exigem complemento valorativo. 

 

 

Agora responda as questões abaixo. 

 

40. Lei penal incompleta é aquela que exige complemento valorativo. (verdadeiro / falso) 

 

41. A norma penal em branco pode ser dita própria quando o complemento normativo não é dado 

pelo legislador e impróprio caso o complemento normativo emane do legislador. (verdadeiro / falso) 

 

42. Norma penal em branco própria é o mesmo que norma penal em branco em sentido estrito 

ou heterogênea. (verdadeiro / falso) 

 

43. A norma penal em branco imprópria pode ser dividida em homovitelina ou heterovitelina 

conforme o ramo do direito que a complemente. (verdadeiro / falso) 

 

44. A norma penal em branco é uma espécie de lei penal incompleta, mas com ela não se 

confunde. (verdadeiro / falso) 

 

45. Norma penal em branco imprópria homóloga é aquela cujo complemento emana da mesma 

espécie normativa. (verdadeiro / falso) 

 

46. Norma penal homovitelina é aquela quando o complemento normativo emana no legislador. 

(verdadeiro / falso) 

 

47. Um exemplo de norma penal heterogênea é a lei de drogas. (verdadeiro / falso) 

 

48. Norma penal em branco ao revés é aquela cujo complemento está em outra espécie 

normativa. (verdadeiro / falso) 

 

49. A lei de genocídio é um exemplo de norma penal em branco invertida. (verdadeiro / falso) 

 

50. A norma penal em branco ao revés é um tipo penal aberto. (verdadeiro / falso) 

 

51. Uma norma penal que demanda um complemento contido em ato normativo expedido pelo 

próprio legislador é dita homogênea ou em sentido amplo. (verdadeiro / falso) 

 

52. Tipo penal aberto é aquele que demanda complemento normativo. (verdadeiro / falso) 
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53. Todo tipo aberto é uma norma penal incompleta. (verdadeiro / falso) 

 

54. O crime culposo é um exemplo de tipo penal aberto (verdadeiro / falso) 

 

 

 

 

 

 

LEI PENAL NO TEMPO 

 

 

RELEMBRANDO!!! 

 

A) TEORIA DA ATIVIDADE / AÇÃO – o crime se considera praticado no momento da conduta. 

B) TEORIA DO EVENTO / RESULTADO – o crime se considera praticado no momento do 

resultado.  

C) TEORIA MISTA / UBIQUIDADE – o crime se considera praticado tanto no momento da 

conduta, quanto no momento do resultado. 

 

55. O Código Penal adotou a teoria mista quanto ao tempo do crime, pelo que ele pode se 

considerar praticado tanto no momento da conduta como na do resultado. (verdadeiro / falso) 

 

56. O Princípio da Congruência exige que todos os elementos do crime estejam reunidos no 

momento da sua consumação. (verdadeiro / falso) 

 

57. O Princípio da Coincidência ou Simultaneidade é desdobramento da teoria da atividade. 

Assim, a ação deve se caracterizar, já no ato da conduta, como fato típico, ilícito e culpável. 

(verdadeiro / falso) 

 

58. Se adotarmos a teoria bipartide, o princípio da coincidência permitirá que a avaliação da 

culpabilidade seja remetida ao momento do resultado. (verdadeiro / falso) 

 

59. Segundo a teoria da ubiquidade, o crime se considera praticado tanto no momento da conduta 

como no do seu resultado. No entanto, esta teoria não é adotada pelo nosso Código Penal. 

(verdadeiro / falso) 

 

60. Como regra, aplica-se ao direito penal e processual penal o princípio do “tempus regit actum”. 

A extratividade da lei penal é a exceção, que se dá em casos específicos. (verdadeiro / falso) 

 

61. A extratividade é gênero, do qual a retroatividade e a ultratividade são espécies. (verdadeiro 

/ falso) 

 



100 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

62. A lei penal desfavorável ao réu é irretroativa ao caso. (verdadeiro / falso) 

 

63. A “abolitio criminis” não respeita a coisa julgada, fazendo cessar, inclusive, todos os efeitos 

extrapenais da condenação. (verdadeiro / falso) 

 

64. A “novatio legis in mellius” ou “lex mitior” é irretroativa. (verdadeiro / falso) 

 

65. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, 

exceto aos já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. (verdadeiro / falso) 

 

66. Tendo em vista a retroatividade benéfica, admite-se a combinação de leis penais, desde que 

para favorecer o réu. (verdadeiro / falso) 

 

67. É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência 

das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 

n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça 

vedou a combinação de leis penais tendo por base a retroatividade benéfica. (verdadeiro / falso) 

 

68. A vedação da combinação de leis penais sucessivas no tempo, já pacificada no STJ, teve 

como um de seus fundamentos o fato de que tal procedimento geraria uma chamada “Lex Tertia”, 

ou seja, uma terceira norma, distinta de cada uma das leis combinadas, e que fugia ao intuito do 

legislador. (verdadeiro / falso) 

 

69. Assim como ocorreu com o tipo penal de rapto consensual, outrora previsto no art. 219, do 

CP, o atentado violento ao pudor foi atingido pelo instituto da “abolitio criminis”. (verdadeiro / falso) 

 

70. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, compete ao juiz de execução a 

aplicação da lei mais benéfica ao agente. (verdadeiro / falso) 

 

71. Em caso de crimes continuados ou permanentes, a lei penal mais grave será a eles aplicável, 

desde que a sua vigência seja anterior à continuidade ou permanência. (verdadeiro / falso) 

 

72. Aos crimes permanentes aplica-se a última lei vigente, ainda que mais grave, desde que não 

cessada a permanência. (verdadeiro / falso) 

 

73. A Lei da Copa, Lei nº 12.663/12 pode ser dita uma lei temporária em sentido amplo. 

(verdadeiro / falso) 

 

74. Lei temporária em sentido estrito é toda aquela que possui em seu texto o lapso temporal 

durante o qual permanecerá vigente. (verdadeiro / falso) 
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75. São características pelas quais se pode identificar qualquer lei temporária a ultratividade e a 

autorrevogabilidade. (verdadeiro / falso) 

 

76. As leis temporárias, assim como as leis excepecionais, não permitem a retroatividade 

benéfica de seus dispositivos, sendo sempre ultrativas. (verdadeiro / falso) 

 

LEI PENAL NO ESPAÇO 

 

77. Em matéria de direito penal, adota-se, como regra para determinação do lugar do crime, a 

teoria mista ou da ubiqüidade, nos termos do quanto disposto no art. 6º, do Código Penal. 

(verdadeiro / falso) 

 

78. De acordo com o Código de Processo Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que 

ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-

se o resultado. (verdadeiro / falso) 

 

79. Em se tratando de determinação do lugar do crime, a Lei nº 9.099/95 adota uma regra aberta, 

quando dispõe, em seu art. 63, que a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que 

foi praticada a infração penal. (verdadeiro / falso) 

 

80. Dizem-se crimes à distância ou de espaço máximo aqueles cuja execução percorre o território 

de mais de dois Estados soberanos. (verdadeiro / falso) 

 

81. Um exemplo de um crime em trânsito é o tráfico internacional de drogas entre a Colômbia e 

o Brasil. (verdadeiro / falso) 

 

82. Crimes em trânsito são aqueles que são executados em mais de um Estado soberano. 

Portanto, assim como ocorre com os crimes de espaço máximo, ensejam conflito de jurisdição. 

(verdadeiro / falso) 

 

83. Crimes plurilocais são aqueles que percorrem mais de um Estado soberano. (verdadeiro / 

falso) 

 

84. Um crime de tráfico de droga comprada na Amazônia e levada para venda em São Paulo 

pode ser dito um crime plurilocal, pois envolve mais de um Estado-membro. . (verdadeiro / falso) 

 

85. Crimes plurilocais, que envolvem dois ou mais Estados do país, podem ensejar conflito de 

jurisdição em razão da competência concorrente para instrução e julgamento da conduta. 

(verdadeiro / falso) 



102 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

 

86. Em matéria penal, as convenções, tratados e regras de direito internacional prevalecem sobre 

a lei brasileira. (verdadeiro / falso) 

 

87. Como regra, o Código Penal adotou o princípio da territorialidade temperada ou relativa. 

(verdadeiro / falso) 

 

88. O território nacional representa um limite da atuação da lei brasileira e é constituído pelo 

território físico ou geográfico e pelo território jurídico ou ficto.  (verdadeiro / falso) 

 

89.  Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e 

aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se 

encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 

privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. Tal é 

um exemplo de território geográfico. (verdadeiro / falso) 

 

90. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou 

embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território 

nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. 

Este é um exemplo de território ficto ou jurídico. (verdadeiro / falso) 

 

91. As embaixadas não são extensão do território nacional do país que representa. Em razão da 

Convenção de Viena, no entanto, elas são ditas invioláveis. (verdadeiro / falso) 

 

 

EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL 

 

Leia o seguinte trecho do Código Penal acerca da Extraterritorialidade e depois responda as 

perguntas que se seguem. 

 

 Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:   

        I - os crimes:   

        a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;   
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        b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, 

de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída 

pelo Poder Público;  

        c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;          

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;   

        II - os crimes:   

        a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;   

        b) praticados por brasileiro;   

        c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 

quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.         

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou 

condenado no estrangeiro.  

        § 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes 

condições:  

        a) entrar o agente no território nacional;       

        b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;   

        c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;   

        d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;   

        e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a 

punibilidade, segundo a lei mais favorável.   

        § 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora 

do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:   

        a) não foi pedida ou foi negada a extradição;   

        b) houve requisição do Ministro da Justiça.   
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92. Os crimes praticados contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, mesmo 

cometidos no exterior, sujeitam-se à lei brasileira, exceto se o agente já houver sido condenado 

pelo mesmo fato em seu país de origem. (verdadeiro / falso) 

 

93. O crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, ainda que 

cometido no estrangeiro, ensejará a aplicação da lei brasileiro em qualquer caso. (verdadeiro / falso) 

 

94. No caso dos delitos contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de 

Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia 

ou fundação instituída pelo Poder Público cometidos no exterior, o agente é punido segundo a lei 

brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. (verdadeiro / falso) 

 

95. A extraterritorialidade incondicionada é o caso de sujeição à lei brasileira de um agente que 

comete determinado crime no exterior, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. O caso, 

portanto, pode ser dito como uma atenuação do princípio do “ne bis in idem”. (verdadeiro / falso) 

 

96.  Os crimes que por tratado ou convenção Brasil se obrigou a reprimir ensejam a aplicação da 

extraterritorialidade incondicionada, dada a ideia da Justiça Universal ou Cosmopolita. (verdadeiro 

/ falso) 

 

97. Um crime praticado por um brasileiro em outro país enseja a aplicação da lei brasileira de 

maneira condicionada em razão do critério da nacionalidade ativa. (verdadeiro / falso) 

 

98. Aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, 

mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados em 

qualquer hipótese. (verdadeiro / falso) 

 

99. Os casos de extraterritorialidade condicionada permitem a aplicação da lei brasileira ao crime 

praticado no exterior, desde que: a) o agente adentre o território nacional; b) reconhecida a dupla 

tipicidade do fato, punível tanto no Brasil como no país em que praticado o delito; c) tratar-se de 

delito extraditável. (verdadeiro / falso) 

 

100. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 

diversas, ou nela é computada, quando idênticas. (verdadeiro / falso)  

101. Para fins de reparação do dano, restituição de bens e demais efeitos civis, não se exige a 

homologação no Brasil de sentença estrangeira. (verdadeiro / falso) 
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102. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas 

conseqüências, pode ser homologada no Brasil para sujeitar o agente à medida de segurança. 

(verdadeiro / falso) 

 

103. A homologação de sentença estrangeira no Brasil depende sempre da existência de 

tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na 

falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. (verdadeiro / falso) 

 
104. O STF é o órgão responsável pela homologação das sentenças estrangeiras no Brasil. 

(verdadeiro / falso) 
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Dia 5 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Noções introdutórias, conceitos, objeto, fontes, princípios (prof. Filipe Kinsky) 

 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/149 

 

 

CONCEITO 

1. Há divergência doutrinária quanto à conceituação do Direito Administrativo. São várias as 
escolas que tentam definir o Direito Administrativo. Complete as lacunas abaixo, de forma a identificar 
cada uma delas: 

Escola 

Legalista 

(Exegética) 

Critério da 

Administração 

Pública 

Critério 

do Poder 

Executivo 

Escola 

do 

Serviço 

Público 

Critério 

das 

Relações 

Jurídicas 

Escola 

Teleológica 

Critério 

Residual 

(critério 

negativo) 

 

a) _________________________________________________: Para essa escola, o Direito 
Administrativo se resume a um ramo do Direito que se destina tão somente ao estudo de leis. Ora, é 
óbvio que este não é um entendimento que poderia prosperar, afinal, o estudo do Direito 
Administrativo é muito mais abrangente do que a mera interpretação de diplomas. 

 

b) _________________________________________________: Esta corrente de origem 
francesa defendeu que o Direito Administrativo seria um ramo do Direito Público destinado ao estudo 
dos Serviços Públicos, e os Serviços Públicos eram exatamente o critério definidor da competência 
dos Tribunais Administrativos Franceses. Vale dizer que, quando da elaboração deste conceito, o 
termo “Serviço Público” era usado em dois diferentes sentidos: 
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i.Sentido amplo, por Duguit e Bonnard para designar toda e qualquer atuação estatal – Peca porque, 
afinal, sua aplicação redundaria na inexistência autônoma de outros ramos do Direito Público, tal qual 
o Constitucional, o Tributário etc. 

ii.Sentido estrito, tendo como expoente Jèze, considerava como Serviço Público tudo aquilo que se 
submetesse à um regime jurídico diferente do privado – criticada porque não compreende a atuação 
pública no setor privado. 

 

c) _________________________________________________: Segundo essa corrente, o 
Direito Administrativo se preocuparia com toda – e somente com ela – a atuação do Poder Executivo. 
Essa corrente é criticada porque a atuação da Administração Pública, claramente, não se resume ao 
Poder Executivo. 

 

d) _________________________________________________: Aqui, o Direito Administrativo 
seria definido como o ramo do direito que rege as relações entre administração e administrado. Este 
conceito padece do mesmo vício que a Escola dos Serviços Públicos em sentido amplo, ela engloba 
mais matérias do que deveria – Constitucional, Tributário, etc. –. 

 

e) _________________________________________________: Aqui, o Direito Administrativo é 
encarado como um conjunto harmônico de normas que disciplinam a atuação estatal na busca por 
seus fins públicos. A doutrina entendeu que era necessária a complementação deste conceito, mas 
foi um dos conceitos utilizados para resultar na definição de Direito Administrativo que se tem hoje 
no Brasil. 

 

f) _________________________________________________: Esta corrente sofreu clara 
influência da Teleológica. Para esta escola, o Direito Administrativo deve ser definido por exclusão, 
da seguinte forma: conjunto harmônico de normas que disciplinam a atuação estatal na busca por 
seus fins públicos, excluídas as atividades jurisdicional e legiferante. O que sobrar, é de interesse 
do Direito Administrativo. Também foi adotado sob a condição de ser complementado, também 
ajudando no que resultou no conceito atual. 

 

g) _________________________________________________: É o critério adotado hoje pelo 
Brasil. Capitaneado por Hely Lopes Meirelles, que assim conceitua o Direito Administrativo: 
“Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades 
públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”. 

 

 

“Realizar os fins do Estado de forma direta, imediata e concreta” 
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Há que se deixar claro, antes de mais nada, que cabe ao Direito Administrativo realizar estes fins. 

A função de determinar que fins são esses é do Direito Constitucional. 

Realizar de forma Direta remete à prescindibilidade de provocação para que o administrador aja – 

esta parte do conceito exclui a função jurisdicional –; Já o Concreto significa que o destinatário 

dos atos administrativos é determinado, e seus efeitos serão concretos – e aqui resta excluída a 

função legislativa –; por fim, realizar de forma Imediata remete a diferença entre a função social 

da Administração Pública, entendida como mediata. 

 

 

SISTEMAS 

2. Na França, formou-se a denominada Escola do Serviço Público, inspirada na jurisprudência 
do Conselho de Estado, segundo a qual a competência dos tribunais administrativos passou a ser 
fixada em função da execução de serviços públicos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

3. No Brasil, os chefes do Executivo desempenham, ao mesmo tempo, a Função de Governo e 
a Função de administrativa, o que é típico do sistema ____________________ 
(presidencialista/parlamentarista) de governo. Essas duas funções, portanto, distintas, com conceitos 
e objetivos bem definidos. 

4. A função administrativa difere-se da função política porque está restrita a execução da lei, 
enquanto essa última tem um alto nível de liberdade na condução das Políticas Públicas, traçando 
planos políticos de acordo com o que for mais interessante politicamente. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

5. Em sua formação, o Direito Administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência 
doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a influência 
do(a) _____________________________ (Estados Unidos/Áustria/França), considerada como 
berço da disciplina. 

6. Com a forte influência Francesa, o Brasil abandonou o sistema da jurisdição uma e adotou o 
sistema de contencioso administrativo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

7. A primeira cadeira de direito administrativo no Brasil foi criada em 1851 e com a implantação 
da República acentuou-se a influência do Direito Público Norte-Americano, adotando-se todos os 
postulados do rule of law e do judicial control. 

8. Rule of law refere-se a um estado em que todos os indivíduos e instituições, públicas e 
privadas, e o próprio Estado são responsáveis perante a lei, que é suprema. As leis devem ser 
consistentes com as normas internacionais de direitos humanos e as normas legalmente 
determinadas, legalmente transparentes, elaborados com a transparência processual, e 
publicamente promulgadas. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

9. O judicial control objetiva assegurar a proeminência das normas fundantes, não se podendo 
permitir a abstenção do Estado quando questionada a compatibilidade da atuação estatal com o 
ordenamento jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

FONTES e FUNÇÕES 
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10. São fontes do Direito Administrativo a lei em sentido amplo, a doutrina, os costumes, a 
jurisprudência e os Princípios Gerais do Direito. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

11. A jurisprudência tem fundamental importância, hoje, para o Direito Administrativo brasileiro, 
dada não só a defasagem legislativa, mas também o só fato de não existir um código ou outro tipo 
de legislação compilada destinada a este ramo jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

12. A adoção, pelo Brasil, de uma república, importa na exigência da busca, pelos 
administradores da coisa pública, única e exclusivamente do interesse público. Neste sentido, 
sempre que se afastar da busca pelo interesse público, o administrador estará se desviando da 
finalidade pública – ao que se dá o nome de Desvio de Finalidade –. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

13. Para que possa preservar os interesses da coletividade, o estado é emantado de 
determinadas prerrogativas e obrigações que lhe são peculiares. A este conjunto de regras 
específicas que incidem sobre a Administração a fim de permitir a consecução do interesse público, 
dá-se o nome de Regime Jurídico-Administrativo ou Regime Jurídico da Administração. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

14. Devem ser observados alguns pressupostos para se entender a atividade administrativa, ou 
seja, para interpretar o Direito Administrativo. Hely Lopes Meirelles indica os seguintes: (a) a 
desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados; (ii) a presunção de legitimidade dos 
atos da administração; (iii) a necessidade de poderes discricionários para a Administração atender 
aos interesses públicos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

15. A Administração Pública pode ser enxergada sob duas óticas. Do ponto de vista 
_______________________________ (formal, orgânico ou subjetivo/material ou objetivo) é o 
conjunto de órgãos e agentes no exercício da função administrativa; Já do ponto de vista 
_______________________________ (formal, orgânico ou subjetivo/material ou objetivo), 
administração pública é a própria atividade de administrar a coisa pública. 

16. A atuação da Administração Pública engloba 4 tarefas essenciais, elencadas pela doutrina. 
Identifique-as: 

(i) Função Ordenadora 

(a) Trata-se da função – note, dever, portanto –, da 

Administração Pública controlar seus próprios atos – ou 

seja, os atos dos seus agentes, a ela imputáveis –. A 

Administração deve se auto tutelar. 

(ii) Função Prestacional 

(b) Trata-se da função de exercer o Poder de Polícia, a 

fim de limitar a atuação dos particulares em favor dos 

interesses coletivos. 

(iii) Função Regulatória (de fomento) 

(c) Refere-se ao dever do Estado de não só garantir os 

direitos individuais através da abstenção – como fora 

após a queda do absolutismo –, mas garantir também, 

de forma ativa, prestacional, os direitos básicos 

inerentes a dignidade da pessoa humana. Essa função 

estatal ganha força com as Constituições Mexicanas, 

em 1917, e a de Weimar – alemã –, de 1919, logo após 

a primeira guerra mundial. 
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(iv) Função de Controle 

(d) Refere-se tanto ao poder de incentivar a atuação de 

determinados setores na prestação de serviços que 

convirjam para o interesse público, como também de 

regulamentar essas prestações, a fim de impedir que 

se desvirtue a finalidade pública. 

 

17. A atividade administrativa envolve todo um complexo de atuações. Por isso, a Constituição 
Federal acabou por não determinar em um único inciso, como fez com outros ramos do Direito, de 
qual ente político é a competência para legislar sobre Direito Administrativo. Portanto, entende-se 
que, a princípio, essa competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, tendo os 
municípios margem de atuação legiferante nos interesses locais. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

18. É competência privativa da União, contudo, legislar sobre alguns temas pertinentes ao Direito 
Administrativo, como a desapropriação, as diretrizes e regimes gerais de portos, transporte licitação 
e contratação, etc. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

PRINCÍPIOS 

19. O termo “Regime Jurídico ___________________________________________” (da 
Administração/ de Direito Público/Híbrido) é um gênero, utilizado para se referir a todo o conjunto 
normativo que rege a atuação da Administração Pública. Dentro deste Regime, é possível se 
identificar dois polos – público e privado –, bem como diversas espécies híbridas de Regimes 
Jurídicos. Todos estes são Regimes – conjunto de regras e princípios – pelos quais a 
Administração Pública manifesta suas vontades, pelo qual ela atua. 

 

20. Quando a atuação da Administração Pública for de tão profundo interesse público que mereça 
toda uma gama de prerrogativas e restrições, ela atuará sobre o chamado Regime Jurídico 
______________________________________________________ (da Administração/ 
Administrativo/ Híbrido) – ou seja, inerente ao Direito Público, na classificação dicotômica –, que 
é, portanto, espécie daquele Regime Jurídico da Administração. 

 

21. Noutro giro, quando se fizer necessário que a Administração Pública desça ao nível do Particular, 
despindo-se de suas prerrogativas – o que, inclusive, acontece por força do interesse público –, 
ela atua sobre o Regime Jurídico 
________________________________________________________ (Híbrido/ Administrativo) 
– outra espécie do Regime Jurídico da Administração. 

 

22. O Regime Jurídico de Direito Híbrido também é chamado de Regime Jurídico de Direito Privado. 
Todavia, parece mais acertado utilizar o termo híbrido, eis que a Administração Pública, mesmo 
quando atuando lado a lado ao particular, não está livre de todos os encargos que lhe cabem 
pelo só fato de ser pública, e não privada – desdobramento da adoção da República, em que a 
coisa é pública, e não do administrador –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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Leia o conceito de “Princípio” de Celso Antônio Bandeira de Mello, atentando-se a relevância que o 
autor confere a essa espécie de norma: “Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, 
exatamente porque define a lógica e racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que 
lhe dá sentido harmônico. [...] Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 
todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme 
o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra”. 

 

23.  De acordo com a doutrina, o regime jurídico-administrativo abrange tanto as regras quanto os 
princípios, os quais são considerados recomendações para a atividade da Administração Pública. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

24.  O Regime Jurídico Administrativo se rege por dois Princípios Basilares, que conferem 
fundamento as demais normas deste complexo normativo regimental. Quais são eles? 

1º) _________________________________________________________________________; 

2º) _________________________________________________________________________. 

 

25.  São dois os princípios fundantes de todo o Direito Administrativo, os quais, moldando as bases 
da Administração Pública para que esta possa efetivar os interesses públicos, justificam as 
prerrogativas – Princípio da 
______________________________________________________________ – e também as 
sujeições – Princípio da 
______________________________________________________________ – as quais 
emantam toda a Administração. 

26.  O Interesse Público ____________________________________ (Primário/Secundário) é o 
interesse da coletividade, é o que dá razão de ser ao Estado – já que ele não pode ser enxergado 
como um fim em si mesmo, sob pena de eras e eras de retrocesso evolutivo –.  

 

27.  O Interesse Público ____________________________________ (Primário/Secundário) é 
aquele interesse próprio do estado – ente jurídico –. São equiparáveis ao interesse de qualquer 
indivíduo, bastando-se, para a compreensão, a troca deste indivíduo pelo Estado – defesa da 
posse de um bem que lhe pertence, por exemplo –. 

 

28.  O denominado interesse secundário do Estado, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, 
não se insere na categoria dos interesses públicos propriamente ditos. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

29.  De acordo com o Princípio da Supremacia do Interesse Público, o Poder conferido aos 
Administradores pelo povo para administrar a coisa pública é, em verdade, um Poder-Dever e, 
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para seu exercício, são atribuídos aos atos que buscam a consecução do interesse público toda 
uma gama de prerrogativas e sujeições. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

 

30. O posto de Administrador é ocupado única e exclusivamente para a consecução do bem público 
– impessoalidade –, inclusive, atos do Administrador que tenham qualquer outro objetivo são 
eivados de vício de Desvio de Poder ou de Desvio de Finalidade, devendo ser anulados. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

31. O povo atribuiu ao administrador a função de gerir a sociedade de acordo com os interesses 
desse próprio povo e, para tanto, concebeu a Administração Pública, com todas as suas 
prerrogativas, como um instrumento para a consecução destes interesses. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

32.  Do Princípio da supremacia do interesse público decorre o caráter instrumental da administração 
pública. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

33.  O Princípio da Supremacia do Interesse Público, a despeito de ser considerado um princípio 
basilar, do qual emanam tantos outros, mantém sua natureza de princípio e, por definição, não 
tem o poder de sobrepujar outros Princípios, não sendo dotado de hierarquia superior. Daí se 
extrai que os limites do Princípio da Supremacia do Interesse Público são, justamente, os demais 
Princípios, o que afirma seu caráter _________________________ (absoluto/relativo), bem 
como a necessidade de sua harmonização com todo o complexo principiológico. 

 

34.  O Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público impõe uma série de 
___________________________ (prerrogativas/sujeições) à atividade administrativa – que, 
reforçando, nada mais é do que a busca pelo interesse público –, 
___________________________ (prerrogativas/sujeições) estas que se justificam pelo seguinte 
raciocínio: Se o povo confiou no Administrador a função de Administrar a coisa pública, é óbvio 
que não pode, este Administrador, dispor do interesse público, afinal, ele tem o poder-dever de 
por ele zelar. 

 

35.  Infere-se da Indisponibilidade do Interesse Público que só o dono de um direito, o dono de um 
interesse, pode dele dispor. É por isso que a disposição do interesse público se dirige tão somente 
ao Administrador, e não ao Legislador. Enquanto o Administrador exerce atividade neutra, 
técnica, infra legal, vinculada à lei, o Legislador exerce atividade discricionária, política, sendo 
que seu exercício é clara manifestação da vontade do povo, da soberania popular. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

36.  O _________________________________ (legislador/administrador) não pode abrir mão do 
interesse público. Não pode alienar bens públicos enquanto estes tiverem afetados a uma 
finalidade pública e, mesmo quando estiverem desafetados, a alienação não é livre, sendo 
necessária autorização legislativa e a realização de licitação. 
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37.  O _________________________________ (legislador/administrador) fala pelo povo, ele é o 
meio pelo qual se manifesta o interesse do povo e, portanto, fala em dos detentores do direito, 
podendo abrir mão do interesse público. 

 

38.  Os princípios da Administração expressos na Constituição Federal formam o mnemônico 
L.I.M.P.E. Identifique-os: 

• L______________________________________ 

• I______________________________________ 

• M______________________________________ 

• P______________________________________ 

• E______________________________________ 

 

39.  O Princípio da Legalidade importa na estrita atuação 
_____________________________________ (praeter legem/secundum legem/contra legem) do 
administrador público. 

 

40.  O Princípio do(a) _________________________________ (Legalidade/ Impessoalidade/ 
Moralidade/ Publicidade/ Eficiência) princípio que surge juntamente com o Estado de Direito, 
suprindo a necessidade de se apartar o Interesse Público do Interesse do Rei. 

 

41.  O Princípio da Legalidade implica em ser vedado ao administrador não só a conduta contra legem 
– como ocorre com o particular –, mas também a conduta preater legem. O Administrador tem 
sua atividade limitada a atuação secundum legem – de acordo com a lei –. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

42.  A Legalidade se funda na própria finalidade da Administração, qual seja, de buscar o interesse 
público. Este interesse público é definido e delimitado pelo povo através das leis, que, por sua 
vez, são elaboradas pelos seus representantes. Daí nasce a ideia de que o Administrativista 
Republicano deve respeito ao que fora delimitado pelo povo, ou seja, deve respeito ao Princípio 
da Legalidade. Daí conclui-se que a Administração Pública não pode, por simples ato 
administrativo, criar direitos ou impor obrigações e vedações aos administrados, o que só seus 
representantes no exercício da função legislativa podem fazer. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

43.  Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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44.  Não pode ser imposto limite de idade em concurso público sem que tal exigência esteja prevista 
em lei Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

45.  A legalidade do ato praticado pelo agente público pode subsistir ainda que não existe lei prévia 
que autorize sua prática. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

46.  Há na doutrina quem proponha a observância da Legalidade sob dois diferentes prismas. 
Identifique-os, ligando as colunas: 

 

i - Princípio da Supremacia da Lei (Legalidade 
em sentido negativo): 

a) Só pode o ato administrativo ser praticado 
havendo autorização legal para tanto. 

 

ii - Princípio da Reserva Legal (Legalidade em 
sentido positivo): 

b) Aduz que o Administrador não pode 
contrariar o que está disposto em lei. Nada 
mais é do que uma consequência lógica do 
sistema jurídico adotado. O Administrador 
pratica os seus atos no nível da 
infralegalidade, sendo-lhe permitido tão 
somente o cumprimento e, no máximo, a 
minudenciação do conteúdo legal – que 
hierarquicamente é superior aos atos 
administrativos –. 

  

47.  A Legalidade determina que todos os atos praticados pela Administração devem contar com 
autorização legal específica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

48.  A Autorização Legislativa para que o administrador atue ___________________________ 
(pode/não pode) ser genérica. 

 

49.   Sempre que possível a autorização para agir deve ser específica, mas em algumas situações 
é possível que ela seja genérica – ou, até mesmo, segundo parte da doutrina, extraída de 
Princípios –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

50.  Não carece existir lei estabelecendo se, como e quando a Administração Pública deve agir, pois 
muitas vezes o interesse público, a moralidade administrativa e o dever de agir permitem sua 
atuação sem a existência de uma específica lei. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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51.  A título de exemplo, a Lei 8.666/93 aponta que para a alienação de bens Imóveis pela à 
Administração, é necessária prévia autorização legislativa – autorização 
___________________________ (genérica/ específica) –, mas para a venda de bens móveis, 
basta avaliação prévia e procedimento licitatório, o consiste numa autorização 
___________________________ (genérica/ específica) para venda de bens móveis. 

 

52.  De acordo com a CF, a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio constituem 
exceção ao princípio da legalidade na administração pública. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

53.  O Princípio da Legalidade, dada sua inafastabilidade, tem caráter absoluto. Caso assim não o 
fosse, o interesse público poderia sofrer desvirtuamento por parte do administrador. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

54.  Partindo-se da ideia de que o administrador público não age em nome dos próprios interesses, 
mas em nome dos interesses da coletividade, cunhou-se o chamado Princípio da 
__________________________________ (Legalidade /Impessoalidade/ Moralidade/ 
Publicidade/ Eficiência). 

 

55.  O Princípio da Impessoalidade desemboca em três diferentes ideias: A da busca, pelo 
administrador público, exclusivamente do interesse público; a do tratamento isonômico dos 
administrados; e o da Teoria do Órgão. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

56.  Sob a ótica da _____________________________________________________ (Finalidade 
Pública/ Isonomia/ Teoria do Órgão), o Agente Público simplesmente representa a vontade da 
Administração – buscar o interesse público –, não podendo, portanto, ter suas decisões regidas 
pelos seus interesses particulares, sob pena de desrespeito à Finalidade, princípio implícito na 
Impessoalidade, o que acarreta em _________________________ (Nulidade/ Revogação) do 
ato praticado com desvio. 

 

57.  Sob a ótica da _____________________________________________________ (Finalidade 
Pública/ Isonomia/ Teoria do Órgão), a impessoalidade imputa à Administração a atuação pelos 
atos dos seus Agentes. Afinal, o agente só materializa a vontade da Administração. Daqui se 
extrai que não pode o Agente vincular seu próprio nome a uma atuação da Administração Pública, 
como forma de se autopromover, tampouco pode ser diretamente responsável por dano causado 
ao administrado, devendo, caso tenha agido com _________________________________ 
(culpa/ dolo/ fraude/ culpa ou dolo), ressarcir a administração pela indenização paga ao particular. 

 

58.  Sob a ótica da _____________________________________________________ (Finalidade 
Pública/ Isonomia/ Teoria do Órgão), a impessoalidade redunda na vedação ao tratamento 
discriminatório. Ou seja, a ideia da impessoalidade é que o estado agirá, independentemente de 
quem sofrerá sua atuação. O estado não pode conformar a sua atuação ao administrado, ao alvo 
de sua conduta, sendo vedada a discriminação gratuita, desmotivada. 
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59.  Sobre a ciada discriminação gratuita, essa é aquela que não se fundamenta no interesse público, 
ou seja, não tem razão de ser, já que o interesse público é a única e exclusive finalidade do 
Estado. É aquela que é acometida por desvio de finalidade. Noutro giro, se o tratamento 
diferenciado é dado a determinados sujeitos, embasando-se esta discriminação no interesse 
público, então esta diferenciação será legitima. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

60.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a política de cotas étnico-
raciais para seleção de estudantes em universidades públicas, dado se tratar de discriminação 
gratuita, sem embasamento na finalidade pública, sendo política discriminatória que fere o 
Princípio da Impessoalidade. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

61.  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

62.  Em decorrência dos princípios da impessoalidade e da boa-fé, reconhecem-se como válidos os 
atos praticados por agentes de fato, ainda que tivesse ciência do ilícito praticado. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 

 

63.  O Princípio da Moralidade, expresso na Constituição Federal, reforça a necessidade de 
observância, pela Administração Pública, da moralidade social, não devendo o administrador 
público atuar de forma não socialmente aceitável. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

64. O Princípio da Moralidade expressa a chamada moralidade administrativa, que não se confunde 
com a moralidade social. Implica que o agente público deve ter uma conduta ética, moral, agir 
pautado na boa-fé e na busca pelo interesse público, sob pena de invalidade do ato. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

65. O Princípio da Moralidade Administrativa não comporta juízos de valor elásticos, porque o 
conceito de moral administrativa está definido de forma rígida na Constituição Federal. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

66. O conceito de moralidade é abstrato. A identificação de uma ofensa à moral administrativa 
geralmente se dá quando ofendidos, juntos, outros princípios da Administração Pública, como, 
por exemplo, a impessoalidade. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

67. A imoralidade administrativa pode ser combatida judicialmente, principalmente através da Ação 
de Improbidade Administrativa e da Ação Popular. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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68. Segundo o Princípio da Publicidade, a atuação do estado deve ser transparente, e essa 
transparência tem razão de ser: A sociedade deve ter o condão de fiscalizar a atuação estatal e, 
por isso, a regra é que os atos praticados pela administração sejam públicos. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

69. A publicidade é feita somente depois que o ato já fora praticado. Portanto, a Publicidade atua no 
âmbito da Eficácia do ato, e não da Validade, não sendo exigida para a completude de sua 
formação. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

70. O Princípio da Publicidade, no direito administrativo, relaciona-se à publicidade, diretamente 
ligada à eficácia do ato, bem como à transparência, derivada, por sua vez, do princípio da 
indisponibilidade do interesse público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

71. A publicidade pode ser mitigada quando os atos puderem ser sigilosos, nos casos em que houver 
prejuízo a intimidade, a vida privada, a imagem, a honra ou a segurança nacional. O sigilo, nestes 
casos, deve ser fundamentado previamente. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

72. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

73. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de tributos: (i) o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e (ii) a 
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

74. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

75. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

76. A Lei de Acesso à Informação tem caráter nacional, sendo aplicável a todos os entes da 
Administração Pública Direta e Indireta, bem como as entidades privadas que recebam recursos 
públicos para a realização de ações de interesse público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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77. A Publicidade se efetiva de diversas formas, dentre elas, a publicação. A Publicação somente é 
necessária sobre os atos que gerem efeitos externos à Administração, ou quando haja norma 
legal determinando a publicação. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa).  

 

78. A Publicação será necessariamente feita por meio do Diário Oficial, não sendo suficiente ser dada 
publicidade pelos meios de comunicação comuns. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

79. Com base na jurisprudência do STJ, a divulgação de ato da administração pública pela imprensa 
particular em programa de televisão ou rádio em horário oficial atende ao princípio da publicidade, 
podendo produzir efeitos jurídicos Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

80. Se fora dada regular publicidade ao ato, ou seja, se foram cumpridas as medidas exigidas pela 
lei, há uma presunção __________________ (relativa/ absoluta) de conhecimento pelo 
administrado do ato praticado. 

 

81. Esta regra da presunção absoluta já foi relativizada pelo STJ em relação a concursos públicos, 
afinal, é desarrazoado exigir que o aprovado procure todos os dias, durante toda a vigência do 
concurso, no Diário Oficial, a fim de tomar ciência do ato de nomeação. Neste caso, exige-se a 
comunicação pessoal – o que é feito, em regra, pelos correios –. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

82. O Princípio da Eficiência, inserido no texto constitucional com a Emenda Constitucional 19/98, 
remete o administrador à uma busca por resultados positivos, tendo o máximo de efetividade com 
o menor gasto possível. Trata-se do dever da boa administração. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

83. A inserção expressa da Eficiência no texto constitucional não inaugurou a preocupação com a 
eficiência no âmbito administrativo do Estado. Contudo, ela não se limita a repetir algo que já era 
claro. A inserção deste quinto Princípio Expresso carrega consigo a marca da Administração 
Gerencial, ilustrando toda a reforma da Administração Pública que vem sendo feita – 
principalmente a partir da década de 90 –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

84. O Princípio da eficiência, introduzido expressamente na Constituição Federal na denominada 
Reforma Administrava, traduz a ideia de uma administração patrimonialista. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

85. A doutrina outrora defendera que o princípio da eficiência se limitava a utopia, que era um mero 
desabafo do legislador, que não poderia ser aplicado. Contudo, o desenvolvimento da doutrina 
deixou clara as várias funções de um princípio, dentre as quais se encontra a função informativa, 
que aduz serem os princípios guias do poder legiferante. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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86. O princípio da eficiência se irradia por todo o complexo normativo, forçando o legislador a sempre 
exercer sua função com vistas à eficiência, assim como o faz o administrador, assim como deve 
fazer o aplicador da lei. Exemplo de aplicabilidade da eficiência na formulação de normas é que, 
antes, a eficiência para fins de promoção se constatava com o tempo de serviço. Hoje, não. 
Agora, a eficiência se constata com o tempo de serviço e com a avaliação de desempenho. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

87. A constituição federal, expressamente, prevê o direito ao contraditório e ampla defesa não só nos 
processos judiciais, mas também nos processos administrativos. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

88. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

89. A jurisprudência entende que, para que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa em 
processos administrativos, deve ser possibilitada a defesa prévia, técnica, e ser garantido o duplo 
grau de julgamento. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

90. A falta de defesa técnica gera nulidade do processo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

91. A possibilidade de defesa técnica implica que o réu de um processo administrativo tem direito a 
um advogado. O que não significa que não possa dispensá-lo. O que se garante é o direito de 
que, caso queira, tenha uma defesa técnica realizada por advogado. O impedimento ao acesso 
à defesa técnica pelo réu, gera nulidade do processo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

92. É constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 
admissibilidade de recurso administrativo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

93. Nem o Princípio da proporcionalidade nem o Princípio da Razoabilidade tem uma conceituação 
pacífica na doutrina. De toda sorte, parece prevalecer que o Princípio da Razoabilidade tem uma 
conotação mais ampla, abarcando, em uma de suas vertentes, o Princípio da Proporcionalidade. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

94. Sendo o Princípio da razoabilidade mais genérico, pode-se concluir que o(a) 
___________________________ (proporcionalidade/razoabilidade) diz respeito à aceitabilidade 
da conduta em face de padrões racionais de comportamento, que levem em conta o bom senso 
do homem médio e a finalidade para a qual foi outorgada a competência ao agente público, 
exigindo-se do administrador uma atuação coerente, racional, com bom senso. Ricardo 
Alexandre. Nota-se, portanto, que a Razoabilidade está diretamente ligada à Teoria do Homem 
Médio. 
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95. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, a conduta será considerada desarrozoada quando não 
dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam, ou seja, quando em desacordo com o 
Princípio da __________________ (ampla defesa/ motivação/ legalidade). 

 

96. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, a conduta será considerada desarrozoada quando não 
leve em conta os fatos constantes do expediente públicos e notórios; Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

97. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, a conduta será considerada desarrozoada quando não 
guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, 
ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que deseja 
alcançar – é aqui que se enxerga a inclusão da Proporcionalidade dentro da Razoabilidade –. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

98. A proporcionalidade, mais específica, traz uma ideia de conduta equilibrada, bem dosada, sem 
excessos. Para que seja considerada Proporcional, devem estar presentes alguns requisitos. 
Identifique-os: 

 

i - Adequação a) A conduta praticada deve ser 

necessária, não havendo meio menos 

gravoso para alcançar o fim público; 

  

ii - Exigibilidade  b) Deve haver compatibilidade entre o meio 

empregado e o fim almejado; 

 

iii - Proporcionalidade em sentido estrito c) As vantagens obtidas com a conduta 

devem superar suas desvantagens. 

 

 

99. A observância da adequação e da exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento 
do Princípio da Proporcionalidade. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

100. No caso da restrição de direitos do particular por meio do Poder de Polícia, a 
Proporcionalidade exige que o administrador se utilize, dentre aquelas medidas aptas a 
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solucionar o problema, da menos restritiva, que demande menos exigências dos particulares. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

101. A Razoabilidade e a Proporcionalidade só são invocáveis pelo Judiciário, no controle dos atos 
da Administração, quando se pretender analisar a legalidade do ato, e não seu mérito – não 
podendo ser substituída em juízo a escolha mais gravosa por uma menos gravosa, por exemplo 
–. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

102. A aplicação do princípio da proporcionalidade na administração pública envolve a análise do 
mérito administrativo (conveniência e oportunidade). Diante disso, o Poder Judiciário não pode 
se valer do referido princípio para fundamentar uma decisão que analise a legitimidade do ato 
administrativo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

103. O Princípio da motivação é considerado requisito moralizador, que permite aos administrados 
fiscalizar a atuação do administrador. Em síntese, aponta que a Administração deve indicar os 
fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sendo, em regra, válidas as motivações 
genéricas ou e inválidas as insuficientes –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

104. No caso dos atos ______________________________ (discricionários/ vinculados), a 
existência da motivação determina a prática do ato, enquanto nos atos 
______________________________ (discricionários/ vinculados) ela se limita a autorizar a 
prática deste ato. De toda sorte, ela é necessária, como regra, em todos os atos. 

 

105. Consoante a jurisprudência firmada pelo STJ, é correto afirmar que na remoção ex officio de 
servidor público para localidade diversa da por ele postulada, exige-se a correspondente 
motivação por parte da Administração Pública. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

106. A Constituição Federal prevê a exigência de motivação apenas para as decisões 
administrativas dos Tribunais e do Ministério Público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

107. O Princípio da Motivação é tido como implícito, já que não tem previsão expressa na 
Constituição quanto aos atos da Administração Pública – a despeito de ter previsão 
infraconstitucional expressa –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

108. Há previsão expressa na própria Constituição de que os atos dos Tribunais e do MP devem 
ser motivados. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

109. Pela natureza principiológica da Motivação, resta nela impregnada a característica da 
relatividade, podendo haver mitigação. Nos atos Ad Nutum, por exemplo, não se exige a 
motivação – exoneração de um sujeito em cargo comissionado, por exemplo –, contudo, caso o 
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administrador opte por motivá-los, aplica-se a Teoria dos Motivos Determinantes. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 

 

110. A motivação deve ser, em regra, prévia ou concomitante a prática do ato. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

111. A motivação poderá ser a posteriori quando o motivo extemporaneamente alegado preexistia, 
era idôneo para justificar o ato e foi a razão determinante para a sua prática. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

112. Aliunde, do latim, significa “de outro lugar”. Trata-se, a motivação aliunde da motivação 
extraída de outro ato já praticado. Essa forma de motivação, por não ser específica, é vedada no 
ordenamento jurídico brasileiro, salvo nos casos em que há expressa previsão legal. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

113. A motivação aliunde é plenamente possível, desde que os motivos pré-alegados sejam lícitos, 
existentes e suficientes para motivar o novo ato. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

114. Pelo princípio da motivação, é possível a chamada motivação Aliunde, ou seja, a mera 
referência, no ato, à sua concordância com anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, como forma de suprimento da motivação do ato. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

115. O Princípio da Autotutela confere a Administração o poder-dever de, inclusive de ofício, 
_____________________ (anular/revogar) seus atos ilegais – controle de legalidade – e, 
_____________________ (anular/revogar) aqueles que considerar inoportunos ou 
inconvenientes – controle de mérito –. 

 

116. A Anulação pode ser realizada pelo Judiciário, afinal, trata-se de controle de legalidade. Já a 
Revogação, não pode, sob pena de ofender a tripartição de poderes. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

117. De acordo com a lei 9.784/99, complete as lacunas: A Administração ______________ 
(deve/pode) anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e ______________ 
(deve/pode) revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos.  

 

118. De acordo com a Súmula nº 473 do STF, complete as lacunas: A administração ___________ 
(deve/pode) anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
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119. O Princípio da Autotutela, como todos os outros princípios, tem caráter relativo, devendo ser 
harmonizada a frieza de sua aplicação com a segurança jurídica. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

120. Com base no princípio da autotutela, e em qualquer tempo, a administração pública tem o 
poder-dever de rever seus atos quando estes estiverem eivados de vícios. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

121. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em _________________ (um/ dois/ três / quatro/ cinco) 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

 

122. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção 
do último pagamento. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa).  

 

123. No exercício do poder de autotutela, a administração pública pode anular seus próprios atos, 
independentemente da instauração de prévio processo administrativo, ainda que tais atos gerem 
efeitos no âmbito dos direitos individuais. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

124. Caso haja possibilidade de prejuízo a terceiro, a anulação ou revogação deve ser precedida 
de processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

125. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 
terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 
Administração. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

126. Maria Sylvia Zanella di Pietro aponta que alguns atos não podem ser revogados. Marque um 
X identificando estes atos insuscetíveis de revogação. 

(   ) Atos Vinculados; 

(   ) Atos Discricionários; 

(   ) Atos que já exauriram seus efeitos; 

(   ) Atos que estiverem sob apreciação de autoridade superior; 

(   ) Atos meramente administrativos; 

(   ) Atos que integrem um procedimento; 
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(   ) Atos que gerem direitos adquiridos. 

 

127.  A possibilidade de se revogar atos administrativos cujos efeitos já se exauriram é decorrência 
lógica do princípio da autotutela. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

128. Ao Princípio da Segurança Jurídica são conferidas duas interpretações com diferentes 
amplitudes. Na mais ampla, ele engloba o Princípio da Proteção à Confiança. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

129. O Princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera 
que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e 
respeitados pela própria Administração e por terceiros. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

130. O Princípio da Proteção à Confiança vem sendo utilizado pelo judiciário para relativizar o 
Princípio da Legalidade frente aos que agem de boa-fé. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

131. Exemplo de aplicação prática do Princípio da Proteção à Confiança é o sedimentado 
entendimento de que se servidor público receber algum tipo de verba a que não fazia jus por erro 
da administração, desde que esteja de boa-fé – acreditando ser realmente devido aquele valor – 
é desnecessário o ressarcimento ao erário. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

132. Dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores 
recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação 
da lei por parte da administração pública. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

133. Exemplo de aplicação prática do Princípio da Proteção à Confiança é a manutenção de atos 
praticados pelos Funcionários de Fato, desde que não haja prejuízo a terceiro. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 

 

134. No direito brasileiro, não há previsão expressa dos princípios da segurança jurídica e da 
proteção à confiança. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

135. Com base no princípio da segurança jurídica, uma nova interpretação dada pela 
administração acerca de determinado tema não pode ter eficácia retroativa. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

136. O Princípio da Continuidade do Serviço Público implica o caráter contínuo e ininterrupto da 
prestação do serviço público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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137. Em razão do Princípio da Continuidade do Serviço Público, é vedada a greve do servidor 
público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

138. É vedada a greve do servidor público militar. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

139. O servidor público civil deve exercitar seu direito de greve na forma da lei. Contudo, como 
ainda não foi editada a referida lei, o STF determinou a aplicação analógica da lei de greve dos 
empregados da iniciativa privada, até que sobrevenha a lei específica referente aos servidores 
públicos civis. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

140. Como regra, é vedada a interrupção da prestação do serviço público ao usuário, já que o 
Princípio da Continuidade do Serviço Público confere a prestação caráter contínuo, ininterrupto. 
Contudo, excepcionalmente, é possível a interrupção, desde que constatado o inadimplemento 
do usuário ou uma razão de ordem técnica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

141. Em todo caso, a interrupção depende da observância de dois requisitos: (i) O Aviso Prévio, e 
(ii) O não prejuízo aos serviços públicos de natureza essencial. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

142. Por foça do Princípio da Continuidade do Serviço Público, é vedado ao prestador de serviços 
alegar a exceção de contrato não cumprido para paralisar a prestação dos serviços à sociedade. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

143. É aceitável no direito administrativo a exceção de contrato não cumprido, desde que o 
inadimplemento da Administração Pública perdure por mais de _________ (15/30/45/60/90) dias. 

 

144. O Princípio da Presunção de Legitimidade opera em duas ordens: cria uma 
____________________________________________________ (Presunção de 
Verdade/Presunção de Legalidade) que se relaciona aos fatos praticados pela Administração, 
que serão presumidos como verdadeiros quando alegados, e 
____________________________________________________ (Presunção de 
Verdade/Presunção de Legalidade), relativa ao direito, que faz presumir que os atos da 
administração estão de acordo com as normas legais. 

 

145.  As presunções que recaem sob o ato administrativo têm como principal efeito prático a 
inversão do ônus da prova, que passa a ser incumbência do administrado, sendo que, enquanto 
não afastadas estas presunções, as decisões da Administração podem ser executadas 
imediatamente, criando obrigações para os particulares, independentemente de sua 
concordância. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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146.  O Princípio da Especialidade propõe que a Administração, para uma melhor prestação de 
suas atividades, deve buscar a especialização dos serviços através da descentralização. A 
Doutrina aponta que este princípio se liga única e exclusivamente à descentralização, não tendo 
qualquer relação com parcerias firmadas com o terceiro setor. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

147. Aplica-se o princípio da especialidade quando a administração pública firma termo de parceria 
com organizações da sociedade civil de interesse público, visto que recebe ou pode receber 
delegação para a gestão do serviço público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

148. Por sua vez, o Princípio da Hierarquia diz respeito única e exclusivamente à Desconcentração, 
afinal, não existe uma relação hierárquica entre a Administração Direta e Indireta, e sim 
vinculação, controle finalístico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

149. A hierarquia se manifesta, dentre outras formas, através dos poderes de rever os atos dos 
subordinados; delegar ou avocar competências; punir os agentes subordinados; e o dever de 
obediência dos subordinados aos superiores hierárquicos; Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 
Excelente semana! Extremamente proveitosa. Parabéns 
pelo seu enorme crescimento técnico, intelectual, moral e 

espiritual. Essa semana lhe mostrou do que você é capaz e 
nada lhe fará desistir de conquistar a realização 

profissional e pessoal. 
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DIA 6 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
Poder Constituinte. Emenda, reforma e revisão constitucionais. 
Disposições gerais e transitórias. (prof. Filipe Kinsky) 

 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/93 
 
 

 

1. Complete as lacunas com os institutos respectivos: 

Poder 

Constituinte 

Originário 

Poder 

Constituinte 

Derivado 

Reformador 

Poder 

Constituinte 

Derivado 

Revisor 

Poder 

Constituinte 

Derivado 

Decorrente 

Poder 

Constituinte 

Derivado Difuso 

 

Quando se fala em Poder Constituinte fala-se não só no Poder de criar uma nova ordem jurídica, 

de fundar um novo Estado (_____________________________________), mas também de alterar 

a ordem jurídica através de acréscimo, supressão ou modificação das normas constitucionais, seja 

por um quórum mais exigente (_____________________________________), ou até mesmo por 

um quórum mais simples, como já fora oportunizado uma vez 

(_____________________________________).  Além dessas funções, incumbe ao Poder 

Constituinte, também, inaugurar novas Constituições dentro do próprio Estado (Constituições 

Estaduais) através do _________________________________, a fim de tornar mais adequadas as 

normas de caráter constitucional às diferentes peculiaridades regionais, dando vida ao federalismo 

brasileiro. Por fim, também se fala em ____________________________________, quando da 

modificação da Constituição sem a modificação textual. 
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2. É apontado como sendo o percursor do estudo do Poder Constituinte, através de sua 

obra intitulada “O que é o terceiro Estado?”, Emmanuel Joseph Sieyès. (Verdadeiro/Falso). 

 

3. O Estado, à época de Sieyès, era formado por três camadas. Havia o Clero, intitulado 

Primeiro Estado, a Nobreza, como sendo o Segundo Estado, e a Burguesia junto à plebe, como 

Terceiro. Em seu livro, ele traça, pela primeira vez, a diferença entre Poder Constituinte e Poderes 

Constituídos, deixando claro que o Poder Constituinte, emanava ________________ (do povo/da 

nação) e era tudo: era a base da sociedade, era quem a mantinha, quem lhe dava força, era de onde 

emanava o Poder do Estado. Os Poderes Constituídos, por sua vez, como indica o nome, eram os 

Poderes constituídos pelo Poder Constituinte. Só existiam porque haviam sido constituídos, só 

respiravam porque o povo havia lhes havia criado. 

 

4. A teoria do poder constituinte, desenvolvida pelo abade Emmanuel Sieyès no manifesto 

“O que é o terceiro estado?” contribuiu para a distinção entre poder constituído e poder constituinte. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

5. O titular do Poder Constituinte já fora, outrora, o divino – destacadamente na idade 

média –. Hoje, no Brasil, entende-se que o (a) ______________ (nação/povo) é o titular do Poder 

Constituinte, de acordo com a própria Constituição Federal. E o exercício deste Poder cabe 

___________________ (ao povo/aos representantes escolhidos pelo povo). 

 

6. Nem sempre o Poder Constituinte emanará legitimamente do povo. Exemplo disso são 

as Constituições autoritárias que outrora ocuparam o topo da ordem jurídica brasileira. Quando o 

texto constitucional fala em detenção do Poder pelo povo, mas, na realidade, tem cunho autoritário, 

tem-se, de acordo com Barroso, uma “hipocrisia constitucional”. (Verdadeiro/Falso) 

 

7. O Poder Constituinte Originário é subdivido pela Doutrina. Identifique as classificações: 

i) Poder Constituinte 

Originário Histórico 
 

(a) Toma forma com todas as inovações constitucionais 

revolucionárias que se seguem à primeira, fundando 

novas ordens jurídicas que consubstanciam-se em, 

como sugere o nome, verdadeiras revoluções, em que 

se funda efetivamente um novo complexo jurídico, um 

novo Estado, mas não pela primeira vez. 

ii) Poder Constituinte 

Originário 

Revolucionário 

 (b) É o primeiro Poder Constituinte a instaurar uma 

ordem jurídica inovadora no Estado. Só é exercido, 

portanto, uma vez, em nome do povo que o detém. 



129 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

Nesse sentido, no Brasil, foi exercido em 1824, com a 

Constituição do Império. 

 

8. A Revolução e o Golpe têm em comum entre si a ______________ 

(legalidade/ilegalidade) de sua prática. Tanto um quanto o outro são formas contrárias ao 

ordenamento jurídico vigente de se impor determinada ideologia. Diferenciam-se, contudo, no que 

diz respeito ao apoio popular. Diz-se que ________________ (a revolução/o golpe) conta com o 

apoio da população, enquanto ________________ (a revolução/o golpe) é uma imposição de uma 

minoria tanto ao governo vigente quanto ao próprio povo. 

 

9. Quando o Poder Constituinte Originário se dá por forças externas, dá origem as chamadas 

______________________ (Constituições Autônomas/Constituições Heterônomas). Por outro lado, 

há também as ______________________ (Constituições Autônomas/Constituições Heterônomas), 

que seriam aquelas que vem de dentro, surgem internamente, são feitas por e se destinam ao mesmo 

povo. 

 

10. Diz-se ainda que as Heteroconstituições se classificam em Soft e Hard, sendo que em 

____________________ (sentido soft/sentido hard), como presumível pelo nome, é mais branda, 

sendo que a força externa determina apenas os princípios e fundamentos que devem reger a 

constituição, enquanto em ____________________ (sentido soft/sentido hard), há uma imposição 

total do novo texto constitucional. 

 

11. O chamado Poder Constituinte Supranacional, por sua vez é o poder de constituir uma 

ordem constitucional que abrange mais de um Estado. Dá-se origem, aqui, há uma entidade 

supranacional que surge a partir de um fenômeno de integração entre os Estados – que pode ser 

meramente econômica no seu nascimento, mas caminhar até uma integração total, inclusive política. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

12. O Poder Constituinte Originário tem diversas características que o distingue dos 

demais. Identifique cada uma delas abaixo: 

 

(i) Ilimitado  

(a) Essa característica diz respeito à ausência 

de formalidades e solenidades pré-definidas 

quando dá instituição da nova Constituição. O 

constituinte tem autonomia para determinar de 

que forma se dará a elaboração da nova 
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constituição, e sua soberania não poderá ser 

contestada. 

(ii) Inicial  

(b) Essa característica sinaliza que o 

rompimento com a ordem jurídica anterior não 

tem barreiras no campo do Direito. Nem mesmo 

institutos de alto prestígio, como o Direito 

Adquirido, são imunes ao Poder Constituinte 

Originário. 

(iii) Incondicionado  

(c) Quer dizer que o PCO não deixa de existir 

tão somente porque já houve o nascimento da 

nova Constituição. O PCO fica em estado de 

latência, de inatividade, mas pronto para voltar 

a atividade a qualquer tempo, fundando uma 

nova ordem jurídica. 

(iv) Permanente  
(d) Significa que o Poder Constituinte inaugura 

uma nova ordem jurídico-constitucional. 

(v) Instantâneo  
(e) O Poder Constituinte é inalienável, não pode 

ser transferido. Ele é do povo, para sempre. 

(vi) Inalienabilidade  

(f) Se liga intimamente à característica da 

latência, da permanência do PCO. Significa que 

este poder pode se manifestar a qualquer 

momento no tempo. 

(vii) Específico  

(g) Tudo o que o Poder Constituinte Originário 

faz é Constituição, e tudo o que ele pode fazer 

é constituição. 

 

13. Os ________________ (Jusnaturalistas/Juspositivistas), defendem a ideia da existência de 

um Direito Natural, um direito que precede a ordem jurídica positivada. Apontam que o PCO é um 

poder exercido no campo positivo, ou seja, ele é posterior a existência do Direito Natural. Por lógica, 

mesmo o PCO encontraria limites jurídicos no Direito Natural, devendo, portanto, observar suas 

premissas. Nesse sentido, os jusnaturalistas defendem que o PCO exerce um 

____________________ (poder jurídico/poder de fato) – criado  dentro dos limites do Direito Natural. 
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14. Já os ________________ (Jusnaturalistas/Juspositivistas), aos quais segue o Direito 

brasileiro, não aceitam a existência de outro Direito que não o positivado – escrito, convencionado –

. Neste sentido, já que só é Direito o que está positivado, e a Constituição Federal está no apice de 

toda a cadeia normativa positivada, a possibilidade de trocá-la estaria livre de qualquer limite. Em 

outras palavras, para os positivistas, o PCO não exerceria um Poder Jurídico, já que a criação da 

Constituição inaugura todo um novo ordenamento jurídico. Diz-se, então, que o PCO exerce  

____________________ (poder jurídico/poder de fato). 

 

15. O Brasil adota a tese de que o Poder Constituinte Originário é um 

____________________________ (Poder de Fato/Poder Jurídico). 

 

16. Apesar de não existirem circunscrições jurídicos ao exercício do PCO, existe uma série de 

limites – mesmo no caso da adoção da corrente positivista – em outros campos que não o Direito. 

(Verdadeiro/Falso). 

 

17. Existem limites ideológicos, segundo os quais deve haver uma identididade reflexa entre a 

Constituição e a sociedade – nota-se aqui clara influência de ____________ (Kelsen/Carl 

Schimitt/Lassale) –. Não pode o exercente do Poder Constituinte passar por cima dos costumes e 

tradições da sociedade que lhe deu legitimidade para representá-la no exercício de tal Poder. 

 

18. Há também os limites institucionais, que, da mesma forma que os ideológicos, adotam a ideia 

da identidade reflexa, mas, aqui, o fazem no tocante às instituições que já se enraízam na sociedade. 

Por exemplo, não seria razoável a adoção, hoje, através de uma nova constituição, da manorquia 

absolutista, simplesmente porque não condiz com a realidade institucional do país. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

19. Os Jusnaturalistas, ao defenderem que o Poder Constituinte Originário seria um Poder 

Jurídico, estabelecem uma série de limites normativos ao exercício deste poder. Mesmo que não 

adotemos essa tése no Brasil, é recomendado conhecê-la um pouco mais. Identifique corretamente 

as ligações nas colunas abaixo: 

Limites Substanciais apresentados pela corrente Jusnaturalista 

(i) Limites Substanciais 

Transcendentes 
 

(a) São limites que dizem respeito aos elementos de 

formação do Estado – povo, território e soberania -, que 

claramente constituem uma barreira ao Poder 

Constituinte. Afinal, não pode o exercente de tal Poder 
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pretender atuar além do povo brasileiro, do território 

brasileiro, ou além da soberania que tem o país. 

(ii) Limites Substanciais 

Imanentes 
 

(b) Diz-se que mesmo rompendo com a ordem jurídica, 

a nova constituição tem condão de desfazer tão 

somente as normas de ordem interna. Ou seja, mesmo 

dando origem à um novo Estado, deve, este novo 

Estado, honrar os compromissos firmados em âmbito 

internacional. É uma espécie de dever moral. 

(iii) Limites Heterônomos  

(c) Estes limites traduzem as bases do jusnaturalismo. 

O que se tem aqui, é que existem limites que 

transcendem qualquer ordem jurídico-positiva. Existem 

Direitos Humanos que não podem simplesmente ser 

colocados de lado, alegando-se o caráter ilimitado do 

Poder Constituinte. Os exercentes do Poder em 

questão encontrarão uma barreira criada pelo Direito 

Natural que não lhes deixará retroceder no que diz 

respeito aos Direitos Humanos, inerentes ao homem 

pela sua só condição de homem. 

 

20. A Teoria das normas constitucionais inconstitucionais, proposta por Otto Bachof, parte 

do seguinte pressuposto: Há um espaço no mundo jurídico destinado a albergar normas 

constitucionais. Este espaço está subdividido em dois blocos. Um primeiro bloco, abriga o(s) 

chamado(s) _______________________ (Valores Suprapositivos/Livre Espaço de Manifestação 

Volitiva) –. Tratam-se de normas que transcendem o simples texto constitucional, e estariam 

presentes em qualquer Constituição, mesmo que não positivadas – note a veia jusnaturalista em 

Bachof –. O outro bloco, por sua vez, constituiria o(s) chamado(s) _______________________ 

(Valores Suprapositivos/Livre Espaço de Manifestação Volitiva), que, como aduz o nome, é um 

espaço que tem o Poder Constituinte para manifestar sua vontade. Os Valores Suprapositivos seriam, 

então, os limites ao exercício do Poder Constituinte. Neste sentido, se uma norma do Livre Espaço 

de Manifestação Volitiva fosse de encontra a um Valor Suprapositivo, ela seria inconstitucional, 

mesmo que se encontrasse na Constituição desde sua inauguração. 

 

21. No julgamento da ADI 815 do DF, que apontava o Princípio da Igualdade como sendo um 

Valor Suprapositivo, o STF ______________________(afastou/aplicou) a teoria das normas 

constitucionais inconstitucionais. O objeto da ADI foi o artigo 45 da CR/88, que estabelece um número 
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mínimo e máximo de Deputados Federais para cada estado – nota-se que o artigo em tem sua 

redação dada pelo próprio PCO –. 

 

22. Assinale a alternativa correta, após analisar as premissas abaixo, pertinentes a ADI 815 e a 

não aplicabilidade Teoria das Normas Constitucionais Inconstitucionais no Brasil. 

i) É impossível, no ordenamento brasileiro, haver uma norma constitucional originária 

inconstitucional 

ii) Cláusulas Pétreas não são valores supraconstitucionais – são limites ao Poder Reformador, 

tão somente –. 

iii) Não há hierarquia entre Normas Constitucionais. 

iv) O STF é fiscal da Constituição quanto aos Poderes Constituídos, e não ao próprio Poder 

Constituinte Originário. 

a) Apenas a i está incorreta; 

b) Estão incorretas apenas ii e iv; 

c) Está incorreta apenas iii; 

d) Apenas a i está correta; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23. A Constituição Brasileira é do modelo ___________________ 

(Flexível/Semirrígida/Rígida/Imutável). O que implica na possibilidade de sua modificação. Na sua 

origem, foram previstas duas formas de emendas constitucionais para possibilitar a alteração do 

texto: as (i) Emendas de _______________________ (reforma/revisão), de quórum altamente 

exigente, e as (ii) Emendas de _______________________ (reforma/revisão), que exigem um 

quórum bem mais modesto, já que sua finalidade existencial era, exatamente, promover a fácil 

modificação da Constituição, num determinado momento de reflexão acerca da qualidade da nova 

Constituição (mais precisamente, cinco anos após a promulgação da Constituição Federal, como 

indica o artigo 3º do ADCT). 

 

24. Ao contrário do Poder Constituinte Originário, que é um Poder de Fato, juridicamente 

______________ (limitado/ilimitado), o Poder Constituinte Derivado é claramente ______________ 

(limitado/ilimitado) juridicamente, já que ele é exercido posteriormente a existência do ordenamento 

jurídico – ele apenas altera o ordenamento vigente, não cria um novo, como o Poder Constituinte 

Originário –. 

 

25. O Poder Constituinte Derivado é, portanto, um ________________________ (Poder 

Jurídico/Poder de Fato), o que implica na existência de diversos limites jurídicos ao seu exercício, 

limites estes criados pelo próprio Poder Constituinte Originário. 
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26. As cláusulas pétreas, que impedem a supressão ou diminuição do poder do alcance de 

determinados temas, são chamadas de limites ______________ (formais/materiais) ao exercício do 

Poder Constituinte Derivado Reformador. 

 

27. Não será objeto de ___________________ (deliberação/votação) a proposta de emenda 

tendente a abolir os temas elencados como pétreos pelo Constituinte Originário. 

 

28. É cláusula pétrea a forma federativa de estado (Verdadeiro/Falso); 

 

29. É cláusula pétrea a forma republicana de governo (Verdadeiro/Falso); 

 

30. É cláusula pétrea o sistema presidencialista de governo (Verdadeiro/Falso); 

 

31. É cláusula pétrea o voto direto, obrigatório, secreto, universal e periódico; (Verdadeiro/Falso); 

 

32. É cláusula pétrea a Separação de Poderes (Verdadeiro/Falso); 

 

33. São Cláusulas pétreas os Direitos Fundamentais (Verdadeiro/Falso); 

 

34. Caso qualquer proposta tenda a abolir ou diminuir a força de uma cláusula pétrea, é possível 

a impetração de Mandado de Segurança 

________________________________________________________ (por Deputado ou Senador, 

dependendo de onde esteja tramitando o projeto de emenda/por qualquer cidadão/pelo Procurador 

Geral da República) já que lhes é garantido o direito líquido e certo a um processo legislativo hígido, 

noção que inclui o respeito às limitações do poder constituinte. É isso que se entende por 

inconstitucionalidade por mera deliberação. 

 

35. Em caso de inconstitucionalidade por mera deliberação, a autoridade coatora será a mesa da 

respectiva casa, sendo competente para a apreciação do M.S. o STF. (Verdadeiro/Falso); 

 

36. A inconstitucionalidade por mera deliberação é curiosa hipótese de controle de 

constitucionalidade preventivo feito pelo judiciário, que, por regra, atua no controle repressivo. 

(Verdadeiro/Falso); 

 

37. A forma federativa do Estado tem por principais características (i) A separação entre os 

diversos entes federais – ou seja, há uma contraposição à forma unitária de Estado –. Essa 

característica extrai sua força da divisão de competências que a CR/88 estabeleceu para cada um 

dos entes; (ii) A autonomia destes entes Federados, que se faz presente pela capacidade de cada 
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ente de recolher seus próprios tributos – ou seja, uma das características da Federação é a 

autonomia financeira dos entes. (Verdadeiro/Falso); 

 

38. Qualquer proposta que tenha por escopo eliminar ou afetar sensivelmente a capacidade 

tributária de determinado ente federado ou lhe retirar as competências estabelecidas 

constitucionalmente, de forma a esvaziá-lo, não deverá ser apreciada. (Verdadeiro/Falso); 

 

39. Nada obsta, todavia, a modificação do pacto federativo sem tendências abolicionistas – como 

foi o caso da transferência da competência relacionada aos contratos de trabalho lato sensu do 

âmbito Estadual para o Federal. Nota-se que não houve, ai, abolição do pacto federativo, mas uma 

modificação pontual, sem que o resultado fosse a abolição do Poder Judiciário Estadual. 

(Verdadeiro/Falso); 

 

40. Considere a seguinte hipótese em face do Direito Constitucional brasileiro: o texto 

constitucional originário confia, aos estados, competência para a instituição, por meio de lei estadual, 

de um adicional a certo imposto federal. Esse adicional, nunca implementado pode ser revogado por 

emenda constitucional à Constituição da República. (Verdadeiro/Falso); 

 

41. Por falta de previsão constitucional, a modificação da Forma de Governo Republicana e o 

Sistema de Governo Presidencialista, não encontra óbice nos limites materiais ao exercício do 

Poder Constituinte Derivado. (Verdadeiro/Falso). 

 

42. A despeito de não constarem no rol de cláusulas pétreas, entende-se que há um outro óbice 

que impediria a modificação destas características do nosso governo, só podendo ser concretizada 

a mudança por intermédio de um mecanismo de manifestação popular – como um plebiscito –, sob 

pena de ofensa à própria Soberania Popular. (Verdadeiro/Falso); 

 

43. A tese que defende a necessidade de plebiscito ou referendo para modificação da forma ou 

do sistema de governo, se baseia no fato de que o próprio povo já escolheu, por meio de um 

plebiscito, a manutenção da República Presidencialista, no início da década de 90. 

(Verdadeiro/Falso); 

 

44. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado escolheu, através de plebiscito, entre a forma 

(república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou 

presidencialismo) que deveriam vigorar no País. (Verdadeiro/Falso); 
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45. Também se critica a eventual adoção de uma Monarquia ou do Parlamentarismo, mesmo 

através de manifestação popular, porque, apesar de não serem a forma e o sistema de governo 

cláusulas pétreas, o voto direto, secreto, universal e periódico o é, e essa adoção redundaria no 

enfraquecimento do poder do voto. (Verdadeiro/Falso); 

 

46. Ao petrificar o voto cristalizou-se a impossibilidade do poder constituinte derivado excluir o 

voto do analfabeto ou do menor entre 16 e 18 anos. (Verdadeiro/Falso) 

 

47. Quando o Poder Constituinte Originário estabeleceu como pétreo a Separação de Funções, 

limitou-se a impedir a total supressão de uma função por uma das outras. (Verdadeiro/Falso) 

 

48. Quando o Poder Constituinte Originário estabeleceu como pétreo a Separação de Funções, 

pretendeu mais do que impedir a total supressão de uma função pela outra: vedou-se a criação, pelo 

Poder Constituinte Derivado, de novas hipóteses de desempenho de função atípica por um dos 

poderes. Nesse sentido, não pode, por exemplo, ser modificada a Constituição para prever que o 

Presidente da República será julgado pelo Senado Federal também nos casos de crime comum, pois 

estaria se atribuindo ao Legislativo nova função atípica, não prevista originalmente na Constituição 

Federal. (Verdadeiro/Falso). 

 

49. O poder de emenda da Constituição Federal não pode alterar o regime constitucional da 

federação brasileira e a extensão dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

50. Em interpretação gramatical, de caráter restritivo, pode-se concluir que somente são pétreos 

os Direitos e Garantias Individuais, e não os Direitos Fundamentais em sua totalidade, eis que estes 

constituem gênero, que englobam também os direitos sociais, os relacionados a nacionalidade, aos 

direitos políticos e também aos direitos dos partidos políticos. (Verdadeiro/Falso); 

 

51. Analise as afirmativas a seguir e depois responda a pergunta que se segue: 

i) É possível que uma reforma constitucional crie novas cláusulas pétreas segundo 

entendimento pacífico da doutrina constitucional. 

ii) Podem ser alargadas as cláusulas pétreas já existentes. Por exemplo, podem ser criados 

novos direitos e garantias individuais. 

iii) É pacífico na doutrina a possibilidade de o Poder Constituinte Derivado suprimir um Direito 

Fundamental que ele mesmo tenha instituído, já que o Poder Constituinte Originário não conferiu ao 

derivado o poder de limitar a si mesmo. 
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Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) i, ii e iii; 

b) Apenas a alternativa ii; 

c) Apenas a alternativa iii; 

d) Apenas a alternativa i; 

e) Apenas as alternativas ii e iii. 

 

52. Os limites circunstanciais dizem respeito a impossibilidade de modificação da Constituição 

Federal por um quórum simples. É exigido quórum qualificado de 3/5 dos votos em cada casa do 

congresso nacional, em dois turnos. (Verdadeiro/Falso) 

 

53. Os limites circunstanciais dizem respeito a certas circunstâncias em que é vedada a 

modificação da constituição. Sendo assim, o poder de emenda da Constituição Federal não pode ser 

exercido durante o estado de sítio, o estado de defesa e as intervenções federais e estaduais. 

(Verdadeiro/Falso). 

 

 

54. São três os eventos que impossibilitam a modificação da Constituição Federal, caracterizando 

os assim denominados “limites circunstanciais”. A Constituição não poderá ser emendada na vigência 

de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. (Verdadeiro/Falso) 

 

55. O Limite Procedimental se refere ao processo legislativo e todas as suas nuances – o 

quórum, a iniciativa, etc. Sendo característica da nossa constituição a Rigidez, no que diz respeito à 

mutabilidade ou estabilidade, tem-se que este rigor procedimental mais rígido do que o exigido para 

as normas infraconstitucionais é, também, cláusula pétrea. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

56. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos 

membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; (Verdadeiro/Falso) 

 

57. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República; 

(Verdadeiro/Falso) 

 

58. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias 

Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta 

de seus membros. (Verdadeiro/Falso) 
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59. O vício de iniciativa na emenda a Constituição é vício considerado não convalidável. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

60. Os projetos de emenda constitucional só deixaram de ser projetos com a aprovação pelo 

quórum qualificado e a promulgação pelo Presidente da República. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

61. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, com o respectivo número de ordem. (Verdadeiro/Falso) 

 

62. Proposta de emenda à Constituição da República tendo por objeto a introdução do direito ao 

afeto familiar dentre os direitos individuais é apresentada por Deputado Federal, sendo aprovada por 

dois terços dos membros da Câmara dos Deputados e três quintos do Senado Federal, em dois 

turnos de votação, em cada uma das Casas legislativas. A proposta assim aprovada é promulgada 

pelas Mesas das Casas do Congresso Nacional. Referida proposta é incompatível com a 

Constituição, unicamente porque padece de vício de iniciativa. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

63. Atua também, ainda dentro do gênero “Limites Procedimentais”, o chamado Princípio da 

Irreptibilidade, que aponta que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. (Verdadeiro/Falso) 

 

64. A sessão legislativa é representada pelo ano de atividade do legislativo, e é composta por 

dois períodos: de 02/fev – 17/jul, e de 1º/ago – 22/dez. Não se confunde, portanto, com o ano civil. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

 

65. O poder de emenda da Constituição Federal pode ensejar alteração da Constituição em 

relação à matéria constante de proposta de emenda rejeitada, no mesmo ano em que se deu a 

rejeição. (Verdadeiro/Falso) 

 

66. Analise as assertivas e responda a pergunta que se segue: 

i) A Titularidade do Poder Constituinte; 

ii) O Procedimento exigido para a propositura e trâmite das Emendas; 

iii) A existência do Ministério Público; 

iv) A proibição da chamada “Dupla Revisão”. 

São considerados limites implícitos ao poder de modificação da Constituição pelo Poder Constituinte 

Derivado: 

a) Apenas as assertivas i, ii e iii; 
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b) Apenas as assertivas i, iii e iv; 

c) Apenas as assertivas i e iv; 

d) Apenas a assertiva iv; 

e) Todas as assertivas. 

 

67. Apesar de não haver expressa menção nesse sentido, entende-se como pétreo o fato de que 

todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição. (Verdadeiro/Falso) 

 

68. Os procedimentos estabelecidos para a emenda à Constituição, apesar de não haver 

expressa menção neste sentido, é limite procedimental implícito, eis que não pode ser tornado mais 

simples ou exigir-se maior dificuldade para a modificação da Carta Magna. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

69. A existência do ministério público não pode ser suprimida pelo Constituinte Derivado, eis que 

o Constituinte Originário o caracterizou como instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis. (Verdadeiro/Falso) 

 

70. Também é limite implícito a dupla revisão, já que se consolidou o entendimento de que não 

pode ser modificado o texto do §4º do artigo 60 para, posteriormente, modificar-se seus incisos – daí 

o nome dupla revisão –. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

71. O Poder Constituinte Derivado Revisional, referente a capacidade do Constituinte Derivado 

de modificar a Constituição através de procedimento simplificado, não pode mais ser exercido, já que 

sua manifestação foi condicionada a uma única oportunidade pelo Poder Constituinte Originário. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

72. A Constituição Federal, quando editada em 1988, marcou a transição de um regime ditatorial 

para um regime democrático. Essa drástica mudança teve enormes impactos jurídicos, filosóficos e 

sociais, o que levou o Constituinte Originário a lançar mão da criação das Emendas de Revisão, 

destinadas a corrigir, após o período de 5 anos de experiência num regime democrática, eventuais 

falhas, modificando o que a experiência mostrasse que fosse necessário. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

73. As cláusulas pétreas não eram oponíveis as emendas de revisão, que tinham um poder de 

modificação da Constituição superior ao poder das Emendas de Reforma. (Verdadeiro/Falso) 
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74. A Revisão aconteceu pelo voto da ____________________ (Maioria Absoluta/Maioria 

Simples/Maioria Qualificada) dos membros do(a) ___________________________________ 

(Congresso Nacional/Câmara dos Deputados/Senado Federal). Ou seja, bastava uma única sessão 

_________________ (unicameral/Bicameral). Note que o quórum era bem mais simples do que o 

exigido para as Emendas de Reforma. O objetivo do Constituinte Originário era facilitar a modificação 

do texto constitucional. 

 

 

75. De acordo com o ADCT, em seu artigo 3º, “a revisão constitucional será realizada após cinco 

anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do 

Congresso Nacional, em sessão unicameral.” (Verdadeiro/Falso) 

 

76. Para a doutrina majoritária, o Poder Revisional estava limitado a modificação dos temas 

previstos no artigo 2º do ADCT, que previa, no mesmo ano de 1993, a convocação do já citado 

plebiscito, a fim de definir a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo 

(parlamentarismo ou presidencialismo) que deveriam vigorar no País. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

77. A revisão é de realização única. Uma vez exercido o Poder Revisional, ele se esvai, não 

podendo ser novamente posto em prática. Em outras palavras, o Poder Revisional só se 

manifestará novamente em um novo ordenamento jurídico, inaugurado por uma futura Constituição. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

78. O Poder Constituinte Derivado conferido aos Estados Federados para que eles criem suas 

próprias Constituições Estaduais é o: 

(  ) Poder Constituinte Derivado Decorrente;  

(  ) Poder Constituinte Derivado Difuso. 

 

79. O Poder Constituinte Derivado Decorrente empolga as capacidades de Auto-organização, 

Autogoverno e de Auto legislação, sendo parte essencial do Pacto Federativo. (Verdadeiro/Falso); 

 

80. Prevalece que o Poder Constituinte Decorrente é exercido tão somente pelo Estado e, de 

forma restrita, pelo Distrito Federal, quando em exercício das competências estaduais. É que o DF e 

os Municípios seriam ilegítimos para o exercício deste poder, visto que se organizam por meio de 

Leis Orgânicas, e não por Constituições. (Verdadeiro/Falso) 
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81. Apesar de prevalecer o entendimento de que o Poder Constituinte Derivado Decorrente – 

portanto, o poder de fazer Constituições em nível Estadual – pode ser exercido pelo Distrito Federal, 

ele se organiza por Lei Orgânica, assim como os Municípios, e não por uma Constituição Estadual. 

(Verdadeiro/Falso) 

 

82. Os Municípios são os únicos entes da Administração Pública Direta impedidos de exercer o 

Poder Constituinte Derivado Decorrente, apesar de terem capacidade de auto-organização, 

autogoverno e auto legislação. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

83. Uma corrente minoritária, ainda resiste apontando para a existência dos Poderes 

Constituintes de 1º grau – União com a CF –; de 2º grau – Estados com as CE –; e de 3º Grau – 

Municípios e DF com as Leis Orgânicas –. Essa corrente claramente atribui caráter constitucional às 

Leis Orgânicas, reconhecendo, por consequência, a legitimidade dos não só do DF mas também dos 

municípios para o exercício do Poder Constituinte Derivado Decorrente. Essa corrente se funda 

principalmente na capacidade de Auto-organização destes entes. (Verdadeiro/Falso) 

 

84. Partindo da corrente majoritária, podemos concluir que é possível haver controle de 

constitucionalidade tendo como parâmetro a Constituição da República, as Constituições Estaduais 

e ainda a Lei Orgânica do Distrito Federal – nos pontos de competência estadual –, mas não as Leis 

Orgânicas municipais. Ou seja, uma Lei Estadual, Distrital ou Municipal que viole a Constituição 

Estadual ou a LODF será alvo de Controle de Constitucionalidade, e a lei municipal que viole a Lei 

Orgânica Municipal será alvo de Controle de Legalidade. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

85. O poder dos Estados de criarem suas próprias Constituições é, também, um dever, não 

podendo o ente federado se abster dessa criação. (Verdadeiro/Falso) 

 

86. Complete a lacuna: Art. 11 do ADCT- Cada Assembleia Legislativa, com poderes 

constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de _____________ (cinco anos/três 

anos/um ano/seis meses) contado(s) da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os 

princípios desta. 

 

 

87. Não se cogita a capacidade de exercício de qualquer tipo de Poder Constituinte pelos 

Territórios, já que sua organização se dá por Lei específica federal, dada sua natureza jurídica de 

Autarquia Territorial. (Verdadeiro/Falso) 

 



142 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

88. O Poder Constituinte Derivado Decorrente, por ser derivado, e não originário, também conta 

com uma série de limitações jurídicas, devendo respeitar diversos princípios. Identifique, abaixo, a 

classificação destes princípios: 

 

 

(i) Princípios 

Constitucionais Sensíveis 

 (a) São princípios que a CR/88 estabeleceu para a 

União, mas que por simetria, devem ser observados 

também pelos Estados e pelo DF. Dá-se o nome, a 

esta limitação, de Princípio da Simetria. 

(ii) Princípios 

Constitucionais 

Estabelecidos 

 (b) São aqueles que, se desrespeitados, ensejam 

intervenção Federal no Estado ou no DF. 

(iii) Princípios 

Constitucionais 

Extensíveis 

 (c) São princípios que a Constituição Federal 

estabeleceu de forma direta para os Estados e DF. 

 

89. O chamado Poder Constituinte Derivado Difuso é, em sintese, o poder de exercício da 

mutação constitucional. Em outras palavras, este Poder é invocado quando da alteração da 

Constituição atarvés de mudança na interpretação, sem uma mudança textual. Ou seja, há uma 

mudança do sentido do texto, mas não do texto. (Verdadeiro/Falso); 

 

90. Mutação constitucional, conforme doutrina majoritária, é definida como a mudança no texto 

da constituição, seja por meio de emenda, seja por revisão. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

91. É possível apontar como limitador à mutação constitucional a impossibilidade de se atribuir 

ao significante um significado que não lhe seja compatível. Por exemplo: Não é possível mudar a 

interpretação do Homicídio, atribuindo-lhe o significado que tem o Roubo. São significantes que 

comportam significados distintos.  Em outras palavras, uma palavra possui limites semânticos, 

representados pelos significados que são atribuídos a essa palavra pela sociedade. Não pode, o 

interprete, extrapolar estes limites convencionados. (Verdadeiro/Falso)  

 

92. Um segundo limite é a impossibilidade de dar a norma uma interpretação que seja contraria 

a própria sistemática constitucional, ao espírito da constituição. (Verdadeiro/Falso) 

 

 

93. No caso de desrespeito a um dos limites ao exercício do Poder Constituinte Derivado Difuso, 

teremos uma mutação constitucional inconstitucional. (Verdadeiro/Falso) 
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DIA 7 

DIREITO CIVIL 

 

PARTE I 

Introdução ao Estudo do Direito: Norma jurídica, hermenêutica, interpretação e 
aplicação do Direito. (prof. Luiz Fabre) 

PARTE II 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vigência, validade e eficácia 
das normas. Conflito de normas no tempo e no espaço. Princípio da 
irretroatividade da lei. Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de 
interpretação. Analogia. Costumes. Princípios Gerais do Direito. Equidade. 
Revogação, derrogação e ab-rogação. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e 
coisa julgada. (prof. Luiz Fabre) 

 

PARTE I 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/32 
Physis x Nomos 

1. Desde os gregos até os dias atuais uma indagação filosófica ocupa a mente e os debates 
jurídicos. Qual a essência do direito? A justiça, que decorre da própria natureza, havendo direitos 
que independem do reconhecimento estatal por meio de uma lei (physis)? Ou a justiça formal, a 
segurança jurídica, a norma (nomos)? Desta questão surgem duas grandes correntes ou escolas do 
pensamento jurídico.  Proceda à adequada correlação: 

1) Escola do Direito Natural 

(Jusnaturalismo) 

A) Informa que o direito é aquele que é revelado 

através de normas, positivado (nomos). Esta 

escola inspirou a teoria pura do direito, que 

buscará afastar do estudo jurídico elementos da 

moral ou considerações sobre o que é ou o que 

não é materialmente justo. Esta escola preza a 
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segurança jurídica e a previsibilidade, uma vez que 

justiça é um conceito abstrato, subjetivo.  

2) Escola do Direito Positivo 

(Juspositivismo) 

B) Informa que há direitos que decorrem da própria 

natureza (physis) e que beneficiam os homens em 

razão de sua tão-só humandade. São direitos que 

independem de um formal reconhecimento estatal, 

isto é, de uma previsão em lei. Por exemplo, o 

direito à vida digna. Esta escola inspirou o direito 

internacional, a noção de dignidade da pessoa 

humana, os direitos humanos. Preocupa-se com o 

justo. 

 

 

2. O direito é uma ferramenta de consecução da Justiça. Porém, (sempre/nem sempre) direito e 
justiça caminham juntos. 

 

3. A questão acima revela a tensão, o choque, entre dois valores: justiça x segurança jurídica. 
São exemplos de institutos em que a o valor segurança jurídica prepondera sobre o sentimento de 
justiça, exceto: 

 

A) Prescrição 

B) Coisa Julgada 

C) Direito Adquirido 

D) Ato jurídico perfeito 

E) Princípio da proporcionalidade. 

 

 

4. Segundo o jurista escandinavo Alf Ross, a ciência do direito lida, basicamente, com três 
problemas, às quais correspondem três grandes famílias de escolas filosóficas. Faça a associação 
entre o problema e a escola que correspondente: 

1) O problema do conceito ou natureza do 

direito 

A) Escola do direito natural, que busca o 

fundamento da validade ou força obrigatória do 

direito, procurando o sentido de “justo”.  
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2) O problema do propósito ou ideia do 

direito 

B) Escola histórico-sociológica do direito, que 

investiga as origens históricas, o desenvolvimento 

e a aplicação do direito à luz dos fatores sociais 

que o definem como tal. 

3) O problema da interação do direito com a 

sociedade 

C) Escola analítica, que analisa e busca os 

conceitos essenciais do direito, como fonte do 

direito, a matéria do direito, o dever legal, a norma. 

Possui uma poderosa vertente que é a escola do 

positivismo jurídico.  

 

NORMA JURÍDICA 

  Isso considerado, as escolas analíticas, notadamente a escola do positivismo jurídico e a 
teoria pura do direito do famoso jurista Hans Kelsen, são as correntes que se dedicarão com mais 
ardor ao estudo da teoria das normas. As questões abaixo foram elaboradas segundo os critérios 
científicos das escolas analíticas. Leia e circule a expressão correta:  

 

5. Enquanto a linguagem do direito positivo é (descritiva/prescritiva), a linguagem da ciência do 
direito é (descritiva/prescritiva). Isto é, o direito positivo prescreve uma conduta; a ciência do direito 
descreve o direito positivo. 

 

6. Ontológico é algo que pertence ao plano (fático/normativo), ao mundo do ser. Por exemplo, a 
lei da gravidade é uma lei do mundo ontológico. 

 

 

7. Deontológico é aquilo que pertence ao plano (fático/normativo), ao mundo do dever-ser. Por 
exemplo, a lei que proíbe o homicídio ou a lei moral que proíbe furar a fila. 

 

8. No plano normativo, deontológico, há normas jurídicas e normas (morais/físicas). O que difere 
as normas jurídicas das normas morais é o caráter oficial da coercibilidade das primeiras. 

 

9. Normas jurídicas (se confundem/não se confundem) com texto de lei. 

 

10. Norma (é/não é) um juízo, uma construção intelectual, e não um texto. 
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11. Norma (é/não é) um juízo hipotético-condicional que construímos a partir da leitura e 
interpretação dos textos. 

 

12. Norma é um juízo hipotético-condicional. É um “se isso”, “então aquilo”. Graficamente, a 
norma é representada da seguinte maneira: F → R (A A’), ou seja, se ocorrer o fato F, então deve-
ser uma relação jurídica R entre os sujeitos de tal relação (A e A’).  A primeira parte da norma é 
chamada de (antecedente/consequente), descritor ou hipótese, e descreve um fato já ocorrido ou um 
fato que pode vir a ocorrer.  

 

13. A segunda parte da norma é chamada de (antecedente/consequente), prescritor ou tese e 
descreve uma relação jurídica entre sujeitos determinados ou indeterminados que se deflagra a partir 
da ocorrência da hipótese. 

 

14. Se o antecedente normativo se refere a um fato futuro ou de hipotética ocorrência, então 
dizemos que a norma é (abstrata/concreta), como geralmente se dá com as normas veiculadas por 
leis e contratos. 

 

15. Se o antecedente normativo se refere a um fato pretérito ou já ocorrido, então dizemos que a 
norma é (abstrata/concreta), como geralmente se dá com as normas veiculadas por um auto de 
infração ou por uma sentença judicial. 

 

16. Se o consequente normativo se refere a uma relação jurídica entre sujeitos indeterminados, 
então dizemos que a norma é (geral/individual), como geralmente se dá com as normas veiculadas 
por leis. 

 

17. Se o consequente normativo se refere a uma relação jurídica entre sujeitos determinados, 
então dizemos que a norma é (geral/individual), como geralmente se dá com as normas veiculadas 
por contratos ou sentenças típicas. 

 

18. A rigor, segundo a teoria pura do direito de Hans Kelsen, fontes do direito seriam os fatos que 
resultam na criação de normas, sendo sintetizadas no binômio competência/procedimento, isso é, 
fonte do direito seria o procedimento válido desenvolvido por sujeitos credenciados pelo sistema para 
introduzirem normas jurídicas ao sistema. Todavia, a doutrina comumente faz uma distinção, 
chamando tais fatos de fontes (formais/materiais) do direito e chamando o produto de tal atividade, 
como as leis, decretos e regulamentos, de fontes (formais/materiais) do direito. 

 

19. Para a teoria pura do direito, normas são “expressões irredutíveis do deôntico”, ou seja, 
unidades elementares do direito; o conteúdo mínimo para que uma prescrição jurídica faça sentido. 
Para a teoria pura, (podemos/não podemos) chamar de fonte formal do direito tudo aquilo que veicula 
normas, como leis, contratos, sentenças, decretos, regulamentos, autos de infração. Todos esses 
veículos positivam normas, ainda que normas abstratas e gerais em alguns casos, concretas e 
individuais em outros, ou abstratas e individuais, ou concretas e gerais.  
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HERMENÊUTICA 

20. HERMENÊUTICA é: 

A) Uma expressão cunhada por Hans-Geor Gadamer para descrever a ciência da interpretação; 

B) A busca pelo entendimento quanto ao espírito da norma; 

C) O ato humano de subsumir um fato a uma hipótese normativa, fazendo-se deflagrar a relação 
jurídica daí decorrente. 

 

21. Ordene as alternativas abaixo pela ordem de antiguidade das escolas:  

A) Escola da Exegese – França; Escola dos Pandectistas – Alemanha (Bernard Windscheid); 
Escola Analítica de Jurisprudência – Inglaterra (John Austin);  

B) Escola Histórica do Direito (Friedrich Karl Von Savigny); Escola Teleológica (Rudolph Von 
Ihering); 

C) Escola da Livre Pesquisa Científica ou Escola Científica Francesa – França (François Geny); 
Escola do Direito Livre – Alemanha (Gustav Radbruch); Escola Realista Americana – EUA (Jerome 
Frank); 

D) Escola Egológica – Argentina (Carlos Cóssio); Escola do Positivismo Fático (Alf Ross); Escola 
do Direito Alternativo. 

 

22. As escolas acima: 

A) Anulam-se; 

B) Relacionam-se, não sendo possível dizer que haja uma superior ou inferior às demais. 

 

23. Faça a relação: 

ESCOLA  LEGADO (QUANTO AO MÉTODO DE 

INTERPRETAÇÃO) 

1. Escola da Exegese, ou escola 

exegética 

A) Enfatiza o método de interpretação 

Gramatical, literal, filológica ou judaica. Inspirou-

se nos textos intitulados “Pandectas” do direito 

romano. Criou o mito de que o direito romano 

estaria vigente, pois foi repristinado com o 

surgimento do Sacro Império Romano Germânico. 

Valoriza a ratio scripta. 
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2. Escola dos pandectistas B) Legou-nos o método histórico de 

interpretação, que leva em consideração a época 

em que a norma foi produzida. 

3. Escola analítica de jurisprudência, 

de Austin 

C) Legou-nos o método livre de interpretação, 

precursor do neopositivismo jurídico, do 

positivismo constitucional. 

4. Escola Histórica do Direito, de 

Savigny 

D) Enfatiza a interpretação lógica ou 

sistêmica, que leva em consideração a coerência 

e a plenitude lógica do sistema jurídico. É inglesa 

e retrata bem o pragmatismo que é a tônica da 

filosofia utilitarista britânica de Jeremy Bentham. É 

o precursor do positivismo jurídico. Debruçava-se 

sobre a análise dos institutos: norma, fonte, 

interpretação, aplicação do direito, natureza 

jurídica dos institutos...  

5. Escola teleológica, ou escola da 

jurisprudência dos interesses, de Ihering 

E) Legou-nos o método marxista. A burguesia 

converteu o jurista em seu trabalhador, pago com 

salário. O direito burguês é apenas a vontade da 

classe burguesa, elevada à condição de lei, uma 

vontade cujo conteúdo está dado nas condições 

materiais de vida dessa classe. O direito deve ser 

extinto quando da superação do modo capitalista 

de produção. 

6. Escola da Livre Pesquisa 

Científica ou Escola Científica Francesa 

F) Legou-nos o sentido de interpretação 

teleológica, que leva em consideração a finalidade 

da norma.  

7. Escola Sociológica, de Durkheim, 

Duguit 

 

G) Enfatiza o método de interpretação 

Gramatical, literal, filológica ou judaica, que leva 

em consideração a literalidade das palavras. 

Inspirou-se no Código Napoleônico e no mito de 

que todas as condutas possíveis estariam nele 

regulamentadas (fetichismo jurídico). 

8. Escola Marxista de Pachukanis H) Legou-nos a interpretação tópica, que 

enfatiza o caso concreto e se compraz com uma 

solução racional (e, assim, tão consensual quanto 

possível) para o caso, sem a preocupação de criar 

uma lei universal. 
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9. Escola Tópica, de Theodor 

Viehweg 

I) Enfatiza o método de interpretação 

sociológico. O DIREITO é um fato social, é um 

fenômeno social decorrente do próprio convívio do 

homem em sociedade, sendo  direito o conjunto 

de normas que regulam a vida social. Direito é 

realidade da vida social.  

 

 

24. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto de sua 
época de edição é o método: 

A) Histórico; 

B) Sociológico. 

 

25. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto da 
contemporaneidade, buscando-se uma releitura e adaptação aos tempos atuais, é o método: 

A) Histórico; 

B) Sociológico. 

 

26. A interpretação é assim classificada: 

1) Quanto à origem: A) Ampliativa (extensiva), Restritiva, Declarativa 

 

2) Quanto ao resultado B) Interpretação derrogante, ab-rogante 

 

3) Quanto ao método 

 

C) Autêntica, Jurisprudencial, Doutrinária 

 

4) Quanto ao efeito D)  

- Gramatical, literal, filológica ou judaica 

- Lógica ou sistemática 
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- Histórica 

- Teleológica 

- Comparativa 

- Tópico-retórico 

 

 

27. Determinada norma administrativa impede ao magistrado o desempenho de atividade de 
coaching e similares. Para se saber se as atividades de mentoring entram na proibição, a norma 
demanda: 

A) Analogia. 

B) Interpretação analógica. 

 

28. O par. 3º do artigo 405 da CLT, ao prever hipóteses de trabalho prejudicial à moralidade do 
menor de dezoito anos, lista quatro hipóteses nos seus incisos. Qual inciso abaixo dispensa 
interpretação analógica (grife em cada um dos demais incisos a expressão que indica interpretação 
analógica)? 

I - prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, buates, cassinos, cabarés, dancings 
e estabelecimentos análogos;  

II -  em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes;   

III - de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, 
gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da 
autoridade competente, prejudicar sua formação moral; 

IV -  consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. 

 

29. Quanto à questão anterior, se eu considerar prejudicial à moral a venda a varejo de cigarros, 
ao aplicar o direito eu recorri à: 

A) Analogia; 

B) Interpretação analógica. 

 

30. O direito penal admite interpretação analógica in malam partem, mas não a analogia in 
malam partem. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

APLICAÇÃO DO DIREITO 

31. Aplicação do direito é: 
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A) A atividade do operador do direito de procurar compreender o espírito da norma; 

B) O ato humano de subsumir um fato à hipótese de antecedência de uma norma para então se 
deflagrar a relação jurídica daí subsequente.  

 

32. Havendo conflito entre normas jurídicas, ou antinomias, a doutrina apresenta alguns critério. 
Qual critério abaixo está incorreto: 

A) Critério cronológico: norma posterior prevalece sobre norma anterior (lex posterior derogat 
legi priori); 

B) Critério da especialidade: norma geral prevalece sobre norma específica (lex generalis 
derrogat legi specialis); 

C) Critério hierárquico: norma superior prevalece sobre norma inferior (lex superior derogat legi 
inferiori); 

 

 

 

PARTE II 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/22 
 

  

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 

 

LINDB 

 

Trata-se de norma de sobredireito, pois visa a regulamentar outras normas. 

 

O seu estudo sempre foi comum em Direito Civil, pela sua posição historicamente antecedente ao 

Código Civil. Porém, não se trata de uma norma exclusiva do Direito Privado, nem faz parte do 

Código Civil. 
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Por essa razão, recentemente (Lei 12.376/2010), teve seu nome alterado de Lei de Introdução ao 

Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  

 

 

 

1. “A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estatui expressamente que quando a lei 
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com __________________.”  Assinale a alternativa que 
NÃO completa corretamente a afirmativa anterior:  

A) analogia  

B) costumes 

C) princípios gerais do direito 

D) equidade 

 

2. Vacatio legis significa: 

A) O período de tramitação da lei no Congresso Nacional. 

B) O instituto de direito não regulamentado por lei. 

C) O intervalo entre a data da publicação da lei e a da sua entrada em vigor. 

D) A situação jurídica dos fatos regulamentados por lei revogada. 

 

3. A vigência das leis pode ocorrer de forma temporária ou por tempo indeterminado. Verdadeiro 
ou falso? 

 

4. Derrogação é o fenômeno que ocorre quando há revogação total de uma lei. Verdadeiro ou 
falso? 

 

Circule a resposta que julgar correta: 

5. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país (15/30/40/45/90) dias depois 
de oficialmente publicada.  

 

6. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
(dois/três/quatro/seis) meses depois de oficialmente publicada. 
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7. (Em regra/ Salvo disposição em contrário), a lei revogada não se restaura por ter a lei 
revogadora perdido a vigência. 

 

8. (Sempre/Quando a lei for omissa) o juiz decidirá o caso de acordo com (a analogia, a 
equidade, os costumes e os princípios gerais do direito/ analogia, os costumes e os princípios gerais 
de direito). 

 

9. Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins (contratuais/sociais) que ela se dirige e às 
exigências do bem (coletivo/comum/social). 

 

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F):  

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

 

11. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. (   ) 

 

12. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 
(   ) 

 

13. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que, dentre outros requisitos 
cumpridos, tenha sigo homologada pelo Supremo Tribunal Federal. (   ) 

 

14. As leis processuais civis e penais não se sujeitam às regras quanto à eficácia temporal das 
leis constantes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que têm regramento 
próprio. (   ) 

 

15. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em 
que estiverem situados. 

B) Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que forem executadas. 

C) Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 

D) A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 

 

16. Assinale a alternativa incorreta: 
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A) As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, 
obedecem à lei do Estado em que se constituírem. 

B) Não poderão, entretanto ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos 
constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. 

C) Os Governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham 
constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens 
imóveis ou suscetíveis de desapropriação. 

D) Os Governos estrangeiros não podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos 
representantes diplomáticos ou dos agentes consulares.  

 

17. Leia e assinale a correta sequência de itens verdadeiros (V) ou falsos (F): 

I - É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver 
de ser cumprida a obrigação. 

II - Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no 
Brasil. 

III - A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida 
pele lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a 
lei desta, quanto ao objeto das diligências. 

IV - A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus 
e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira 
desconheça. 

V - Quem invocar lei estrangeira deverá fazer prova do texto e da vigência. 

A) V – V – V – V – V 

B) V – V – V –V – F 

C) V – V –V –F – F 

D) F – F – V – F – V 

E) F – F – F – F – F 

 

18. Assinale a alternativa incorreta: 

A) As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 
eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 

B) Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.  

C) A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de 
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 



156 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

D) A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa poderá indicar suas consequências jurídicas e 
administrativas. 

E) A decisão que decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 
deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo 
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos 
atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.  

 

19. Leia e assinale a correta sequência de itens verdadeiros (V) ou falsos (F): 

I - Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados. 

II - Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente. 

III - Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
e os antecedentes do agente. 

IV - As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de 
mesma natureza e relativas ao mesmo fato.  

A) V – V – V – V 

B) V – V – V – F 

C) V – V – F – F 

D) V – F – F – F 

E) F – F – F – F 

 

20. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação 
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de 
direito, produzirá efeitos ex tunc. 

B) A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as 
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação 
geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. 

C) Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos 
de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por 
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. 

D) Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 
público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva 
do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de 
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relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação 
aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. 

 

21. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor 
compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou 
da conduta dos envolvidos. 

B) A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu 
cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.  

C) Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os 
envolvidos. 

D) O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 
dolo, mas não em caso de erro. 

E) As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das 
normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. 

 

22. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das 
normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.  

A) Os instrumentos acima terão caráter indicativo em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam. 

B) Os instrumentos acima terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam, até ulterior revisão. 

C) Os instrumentos acima terão caráter vinculante em relação aos órgãos do poder judiciário. 

D) Os instrumentos acima terão caráter discricionário em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam, até ulterior revisão. 
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DIA 8 

DIREITO TRIBUTÁRIO e FINANCEIRO 

 

Tributos: conceito e espécies. Sistema Tributário Nacional: definição de 
tributos, princípios do Direito Tributário e limitações constitucionais ao 
poder de tributar. (prof. Luiz Fabre)  
 
 

 

Início: 

Término: 

Acertos: _____/220 

 

 

Você vai passar. Ninguém faz tantos exercícios como você. 

 

 
 

REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

 

Este quadro não tem propriamente a ver com a matéria Sistema Tributário Nacional, mas como 
abordaremos figuras como “base de cálculo”, “alíquota”, “fato gerador” em nosso estudo de hoje, 
convém tratar compreendermos a chamada regra matriz de incidência tributária ou norma matriz 
tributária. 

 

* * * * * 

 

Norma jurídica e texto de lei não são expressões sinônimas. 
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Conforme exemplo de Fred Didier, digamos que exista a seguinte placa em uma praia: “proibido o 
uso de trajes de banho”. Este é o texto. 

 

A norma é uma construção intelectual que o operador do direito faz a partir da leitura do texto. No 
exemplo acima, se estivermos no contexto do início do século XX, a norma que se extrai é que é 
vedada a frequência à praia com trajes mínimos. No contexto do século XXI, a norma que se extrai 
é que provavelmente se trata de uma praia de nudismo, sendo vedado o ingresso com roupa. 

 

* * * * * 

 

Na filosofia do direito, dizemos que “norma” são as unidades elementares, mínimas, do direito. 
Norma é um comando hipotético-condicional construído pelo operador do direito: “Se isso, então 
aquilo”. Ou melhor, “se acontecer tal fato F, então deve-ser deflagrada tal relação jurídica R.” 

 

Em linguagem lógica, essa frase é representada assim: F → R (se acontecer tal fato F, deflagra-
se a relação R). 

 

Detalhando ainda mais a norma jurídica, ela seria representada pelo seguinte enunciado: “Se 
acontecer o fato F, então deve ser deflagrada uma relação jurídica R entre os sujeitos S e S’ (“S 
linha”, como os filósofos costumam dizer). 

 

Em representação lógica: F → R S . S´ (Se acontecer F, então deve-ser a relação jurídica entre S 
e S’). 

 

* * * * * 

 

Portanto, uma norma jurídica possui duas partes: F e R. 

 

A primeira parte é chamada de antecedente normativo, hipótese ou descritor. Utilizamos este 
nome, “descritor”, porque é a parte da norma que descreve uma determinada situação jurídica. 

 

A segunda parte é chamada de consequente normativo, tese ou prescritor. Utilizamos este nome, 
“prescritor”, porque ela prescreve uma relação jurídica decorrente da ocorrência da hipótese. 
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* * * * * 

 

O antecedente normativo pode descrever um fato hipotético, um “fato” futuro, um fato que ainda 
não ocorreu. Neste caso, dizemos que a norma é abstrata. 

 

O antecedente normativo pode descrever, ademais, um fato já ocorrido. Neste caso, temos uma 
norma concreta. 

 

O consequente normativo pode prescrever uma relação jurídica entre sujeitos não identificados. 
Neste caso, estamos diante de uma norma geral. 

 

O consequente normativo pode, ademais, prescrever uma relação jurídica entre sujeitos 
identificados. Neste caso, estamos diante de uma norma individual. 

 

* * * * * 

 

Com base no que até agora estudamos, temos as seguintes combinações: 

 

A) Norma abstrata e geral – é o caso da maioria das normas veiculadas por leis: há um fato 
hipotético e uma relação jurídica que se deflagará entre sujeitos ainda indeterminados caso ocorra 
tal fato. 

 

B) Norma abstrata e individual – é o caso de uma norma veiculada por uma sentença que 
concede uma tutela inibitória do tipo “condeno Fulano a se abster de difamar Beltrano sob pena de 
multa de R$ 1000,00 por cada hipótese de difamação”. Veja: a norma descreve um fato que ainda 
não ocorreu e uma relação jurídica entre sujeitos determinados, o autor e o réu da ação. Também 
encontraremos este tipo de norma em contratos. Por exemplo, um contrato de prestação de 
serviços: “a cada mês de serviços prestados por Beltrano, Fulano lhe pagará R$ 1.000,00). 

 

C) Norma concreta e geral – aqui, o fato descrito na norma já ocorreu, mas não há determinação 
dos sujeitos da relação jurídica consequente. É o caso, por exemplo, de uma norma veiculada por 
uma lei de anistia migratória: “Dado que pessoas ingressaram irregularmente em território nacional 
até 2018, fica-lhes concedida anistia migratória a pessoas que ingressaram até tal data desde que 
não possuam condenação criminal”. Um dos polos da relação jurídica até pode estar determinado 
(no caso, a União, que é quem concederá a anistia), mas não o outro polo. 

 

D) Norma concreta e individual – aqui, o fato descritivo da norma já ocorreu e os sujeitos da 
relação jurídica deflagrada estão identificados. É o caso de normas veiculadas geralmente por 
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sentenças condenatórias e autos de infração: “dado que Fulano bateu culposamente no veícula de 
Beltrano, então deve-ser que Fulano indenize Beltrano pelos prejuízos causados”. 

 

* * * * * 

 

A regra matriz de incidência tributária ou norma matriz tributária é uma tentativa elaborada por 
juristas de identificar os elementos mínimos para se instituir normativamente um tributo. 

 

Não sei afirmar, com segurança, se Paulo de Barros Carvalho foi o jurista que “criou” a ideia de 
norma matriz tributária, mas possivelmente é quem mais detidamente a desenvolveu. Vemos em 
Lourival Villanova, Geraldo Ataliba, entre outros, elementos que embasarão a teoria da norma 
matriz tributária. 

 

A norma matriz tributária seria o seguinte: “Dado que ocorra o fato gerador F, no momento temporal 
T, no espaço E, então deve-ser que S recolha em favor de S’ o valor decorrente da aplicação da 
alíquota A sobre a base de cálculo B. 

 

Por exemplo, uma norma tributária municipal de incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis Intervivos (ITBI): “Dado que ocorreu a venda de um imóvel em Goiânia no ano de 2019, 
então deve-ser que o Comprador recolha ao Município de Goiânia a alíquota de 2% sobre o valor 
venal do imóvel”. 

 

* * * * * 

 

Portanto, são elementos da regra matriz de incidência tributária, quanto ao antecedente 
normativo: 

 

A) Critério material – é o fato gerador do tributo, também chamado de hipótese de incidência 
tributária (o que). É importante para verificar a natureza do tributo e se o tributo é efetivamente 
devido ou não; 

B) Critério espacial – onde (será importante para identificar o sujeito ativo – qual Estado, qual 
município); 

C) Critério temporal – quando (será importante para verificar a legislação aplicável, além de 
delimitar o tempo em que a norma ocorrerá; por exemplo: “a cada ano”, como no Imposto de 
Renda). O critério temporal é o tempo em que ocorrerá o fato gerador; não se confunde com data 
de vencimento do recolhimento do tributo. 
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E são elementos que compõem o consequente normativo: 

D) Critério pessoal – sujeito ativo (União, Distrito Federal, Estado, Município) e sujeito passivo 
(contribuinte). 

E) Critério quantitativo – é a base de cálculo e a alíquota. 

 

 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

Circule a expressão correta: 

1. O Sistema Tributário Nacional (entrou / não entrou) em vigor com a publicação da Constituição 
em outubro de 1988.   

 

2. O Código Tributário de 1966 é veiculado pela Lei 5.172. A Constituição de 1988 passou a 
exigir que diversos preceitos tratados pelo Código Tributário Nacional (CTN) fossem objeto de lei 
complementar. Assim: 

 

A) A hipótese é de não recepção do CTN, por se tratar de incompatibilidade formal superveniente. 

B) A hipótese é de não recepção parcial do CTN quanto às normas que passaram a ser objeto 
de lei complementar, por se tratar de incompatibilidade formal superveniente. 

C) A hipótese é de não recepção do CTN pela ordem jurídica de 1988, haja vista a 
incompatibilidade material do diploma com o novo Sistema Tributário Nacional. 

D) Para o fenômeno da recepção, é o bastante a compatibilidade material, não se exigindo 
compatibilidade formal em face das novas normas sobre competência. Assim, o CTN segue em vigor, 
recebendo uma promoção de status: embora se trate de lei ordinária, recebeu nível de lei 
complementar, não mais podendo ser alterada por lei ordinária. 

 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

CF, ART. 145, I, II e III 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
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III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

3.  Tributo é toda prestação pecuniária ____________________ (compulsória / facultativa), em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que ________________________________ (constitua / 
não constitua) sanção de ato ilícito, instituída em ______________ (lei / lei complementar) e cobrada 
mediante atividade administrativa _________________________________ (discricionária / 
plenamente vinculada). 

 

4. São espécies de tributos, exceto: 

A) Impostos; 

B) Taxas; 

C) Contribuições de melhoria, sociais e especiais; 

D) Empréstimos compulsórios; 

E) Multas. 

 

TRIBUTOS 

 

O art. 145 da Constituição Federal enuncia uma classificação trinária de tributos: impostos, taxas 
e contribuições de melhoria.  Entende-se que o art. 145 não limita as espécies tributárias, que na 
realidade são cinco (classificação quinaria) e dividem-se em diversas subespécies. Segue abaixo 
uma taxonomia proposta por Leandro Paulsen: 

 

I – IMPOSTOS 

1.1. Impostos nominados (CF, arts. 145, I, 153, 155 e 156) 

1.2. Impostos residuais (CF, art. 154, I) 

1.3. Extraordinários de guerra (CF, art. 154, II) 

 

II – Taxas 

2.1. De poder de polícia (CF, art. 145, II) 

2.2. De serviços públicos específicos e divisíveis (CF, art. 145, II) 
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III – Contribuições de melhoria (CF, art. 145, III) 

 

IV – Contribuições especiais 

4.1. Contribuições sociais 

     4.1.1. gerais (CF, art. 149, primeira parte) 

     4.1.2. de seguridade social (CF, art. 149, segunda parte, e §1º) 

4.2. De intervenção no domínio econômico (CF, art. 149) 

4.3. Do interesse das categorias profissionais ou econômicas (CF, art. 149)  

4.4. De iluminação pública municipal e distrital (CF, art. 149-A) 

 

V – Empréstimos compulsórios 

5.1. Extraordinários de calamidade ou guerra (CF, art. 148, I) 

5.2. De investimento (art. 148, II) 

 

 

5. A natureza jurídica específica do tributo é determinada: 

A) Pelo fato gerador do tributo; 

B) Pela denominação do tributo e demais características formais adotadas pela lei; 

C) Pela destinação legal do produto da arrecadação. 

 

6. Proceda à correlação devida entre a espécie tributária e sua definição: 

1-Imposto A) Tributo do tipo contribuição especial de competência 
exclusiva da União, com natureza extrafiscal e 
arrecadação vinculada, sendo instrumento do Estado 
intervencionista na economia. Prestam-se a atingir as 
finalidades definidas pelo art. 170 da Constituição (“Da 
Ordem Econômica”). 

2-Taxa B)  Tributo instituído para fazer face ao custo de obras 
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo 
como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para 
cada imóvel beneficiado. 
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3-Contribuição de Melhoria C) Incidem sobre folha de salários, receita, faturamento, 
lucro, remuneração, receita de concursos de 
prognósticos, destinando-se ao custeio da seguridade. 

4-Contribuição da seguridade social D)  Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 

5-Contribuição de intervenção no 
domínio econômico, também chamada 
de CIDE 

E) Tributo cujo fato gerador é, exclusivamente, a 
iminência ou ocorrência efetiva de guerra externa. 

6-Empréstimo compulsório F) A singularidade deste tributo, criado para fazer face à 
necessidade de investimentos especiais ou despesas 
por conta de calamidade ou guerra, é que o valor 
arrecadado deverá ser restituído futuramente.  

7-Impostos extraordinários G) 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. 

 

OS IMPOSTOS 

7. O imposto é um tributo _______________________ (vinculado / não vinculado). 

 

8. Imposto é o tributo  cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
___________________________________________ (dependente de uma / independente de 
qualquer) atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

 

9. Quanto aos impostos, assinale a alternativa incorreta: 

A) Não possuem afetação do produto de sua arrecadação (receita); 

B) Sua exigibilidade independe da prestação ou disponibilização de algum serviço pelo sujeito 
ativo ao contribuinte; 

C) Compete exclusivamente à União, mediante lei complementar, instituir impostos que não 
estejam previstos na Constituição, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou 
base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. 

D) O Imposto de Renda (IR), o Imposto de Importação (II), o Imposto de Exportação (IE), o 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) são de 
competência da União; o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 
Doação (ITCMD) são estaduais; o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), o Imposto 
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Territorial Rural (ITR), o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Transmissão de Bens 
Intervivos (ITBI) são municipais. 

E) Quando o fato gerador de um tributo nascer de um ato ilícito praticado pelo contribuinte, ainda 
assim nascerá obrigação tributária. 

10. Compete à União, instituir, nos _____________________________ (Estados/ Territórios 
Federais), os impostos atribuídos aos _____________________________ (Territórios Federais/ 
Estados). 

 

11. 13) Compete à União, instituir, nos _____________________________ (Estados/ Territórios 
Federais) não divididos em Municípios, os impostos atribuídos aos Municípios. 

 

12. Compete ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, instituir, 
cumulativamente, os impostos atribuídos ______________________________ (à União/ aos 
Estados) e aos Municípios.   

 

 

AS TAXAS 

13. 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 / efetiva ou potencial), de serviço público específico e (divisível / indivisível), 
(prestado ao contribuinte  / prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição). 

14. Conforme Leandro Paulsen: O exercício do poder de polícia  é realizado (por exemplo, quando 
renovo minha Carteira Nacional de Habilitação) e os serviços públicos são prestados (por exemplo, o 
serviço forense) porque são atividades do interesse público. Contudo, não há porque toda a 
sociedade participar do custeio de tais atividades estatais na mesma medida se elas são específicas, 
divisíveis e realizadas diretamente em face ou para determinado contribuinte que a provoca ou 
demanda. A função da taxa é o custeio de tais atividades conforme o custo individual do serviço 
prestado ou da fiscalização a que alguém foi submetido. A taxa ______________________ (pode / 
não pode, portanto) possuir função extrafiscal. 

15. A taxa: 

A)  não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser 
calculada em função do capital das empresas. 

B) não pode ter fato gerador idêntico ao que corresponda a imposto, mas base de cálculo sim. 

C) taxas podem ser cobradas com base no capital social das empresas. 

D) a taxa pode ser decorrente do exercício do poder de polícia pelo Estado ou de serviços públicos, 
desde que, neste caso, ocorra efetiva prestação do serviço ao contribuinte. 

 

16. Os serviços públicos consideram-se utilizados pelo contribuinte ______________________ 
(efetivamente / potencialmente) quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua 
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. 
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17. Os serviços públicos consideram-se ________________________ (específicos / divisíveis) 
quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de 
necessidades pública. 

 

18. Os serviços públicos consideram-se ________________________ (específicos / divisíveis) 
quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. 

 

19. O fato gerador das taxas é um serviço público (divisível / indivisível), pois em se tratando de 
serviços (divisíveis / indivisíveis), a forma de custeá-lo são as receitas orçamentárias normais do ente 
público, como aquelas decorrentes de impostos. 

 

20. O serviço de iluminação pública (pode / não pode) ser remunerado mediante taxa. 

 

21. É ________________________ (constitucional / inconstitucional) a taxa cobrada 
exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de 
lixo ou resíduos provenientes de imóveis. 

 

22. Entende o STF como (inespecíficos / específicos) e (divisíveis / indivisíveis) os serviços 
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, 
desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza 
realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma indivisível, tais como os de 
conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Assim, 
os serviços de coleta de lixo de imóveis poderão ser custeados através de (impostos / taxas); já 
serviços caracterizados como uti universi, a exemplo da limpeza de praças, deverão ser custeados 
através de (impostos / taxas). 

 

23. Taxa e preço público são expressões que possuem significado _________________ (distinto 
/ idêntico). 

 

24. Preço público ______ (é / não é) tributo, consistindo em receita _________________ 
(originária / derivada) decorrente da contraprestação por um bem, utilidade ou serviço numa relação 
de cunho negocial em que está presente a ____________________ (compulsoriedade / 
voluntariedade), ou seja, __________ (há / não há) a obrigatoriedade do seu consumo. 

 

25. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente 
daqueles, são _______________________ (compulsórias / voluntárias) e têm sua cobrança 
condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

26. A contribuição de melhoria: 

A) É tributo de competência exclusiva dos Municípios; 

B) Destina-se a fazer face ao custo de obras públicas, ainda que delas não decorra valorização 
imobiliária; 

C) Tem como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel 
beneficiado. 

D) Não possui limite total, podendo ser cobrada ainda que a arrecadação supere o valor da 
despesa com a obra. 

 

27. A instituição da contribuição de melhoria _________________________ (dependerá / 
independerá) de lei, _______________ (e / bastando que) por ocasião do respectivo lançamento, 
cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu 
pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. 

 

O EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO 

28. Para a instituição de empréstimo compulsório: 

A) Basta lei ordinária; 

B) É necessária lei complementar. 

 

29. São hipóteses autorizativas da instituição de empréstimo compulsório, exceto: 

A) Política de controle de preços e da inflação; 

B) Investimento público, desde que de caráter urgente e relevante; 

C) Despesas extraordinárias de guerra ou sua iminência; 

D) Despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. 

 

30. O empréstimo compulsório é tributo cuja receita possui destinação __________________ 
(livre / vinculada). 

 

CF, ART. 145, §1º 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para 
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conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

31. (Sempre / Sempre que possível), os (impostos / tributos) terão caráter (pessoal / real) e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte.   

 

Não há muita clareza na doutrina a respeito da classificação dos impostos em pessoais e reais. 

 

32. (Pessoais / Reais) são impostos que levam em conta a as circunstâncias específicas relativas 
a cada contribuinte para o dimensionamento do montante a pagar, como é o caso do imposto de 
renda. 

 

33. (Pessoais / Reais) são impostos que incidem sobre um objeto material, uma coisa, um fato 
juridicamente considerado, com abstração das condições do sujeito passivo, a exemplo do Imposto 
sobre Produto Industrializado - -IPI, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, 
do ITBI, do ITCMD e dos impostos sobre o patrimônio, como o IPTU, o ITR e o IPVA. 

 

34. O princípio da capacidade contributiva tem a ver com: 

 

A) Graduação dos impostos segundo a capacidade econômica do contribuinte; 

B) Proibição de que o tributo seja utilizado como forma de confisco; 

C) Proibição de se tributar templos e cultos; 

D) Vedação a que a tributação importe em restrição à liberdade individual de locomoção. 

 

GABARITO: A. 

 

35. O princípio da capacidade contributiva aplica-se tanto a pessoas físicas como a pessoas 
jurídicas. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

36. O princípio da capacidade contributiva aplica-se (apenas aos impostos pessoais / tanto a 
impostos pessoais como a impostos reais). 
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37. Um elemento que atua no sentido de conferir graduação tributária em conformidade com a 
capacidade contributiva é a progressividade de alíquotas. Progressividade e seletividade (são / não 
são) conceitos sinônimos. 

 

38. É (progressivo / seletivo) o imposto cuja alíquota é maior na medida em que aumenta a base 
tributável, a base de cálculo. É (progressivo / seletivo) o imposto cujas alíquotas são diferentes para 
objetos diferentes, como é o caso do IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados, que é elevada 
quanto a alguns produtos e baixa quanto a outros. 

 

Impostos progressivos e impostos proporcionais 

 

São impostos progressivos aqueles cujas alíquotas são fixadas em porcentagens variáveis, 
conforme a elevação do valor da matéria tributável. Por exemplo, o Imposto de Renda. 

 

São impostos proporcionais aqueles estabelecidos em porcentagem única incidente sobre o 
valor da matéria tributável. Assim, conforme cresce o valor da matéria tributável, cresce o valor do 
tributo a recolher, mantendo-se a mesma alíquota. Ex: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

 

Impostos progressivos e impostos regressivos 

 

Como vimos, nos impostos progressivos, conforme se aumenta a base de cálculo, aumenta-se a 
alíquota. 

 

Nos impostos regressivos, conforme se aumenta a base de cálculo do imposto, diminui-se sua 
alíquota. Isso é, geralmente, considerado um modelo injusto de tributação.  

 

Agora, vem a parte mais importante... 

 

Tradicionalmente sempre se entendeu que, salvo expressa permissão constitucional, a 
progressividade não se aplica a impostos reais, pois aqui não é possível divisar real capacidade 
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pessoal do contribuinte, sendo certo que a proporcionalidade já resultará no recolhimento de mais 
imposto sobre um objeto material que seja mais valioso. 

 

ITBI. Assim, o STF editou a Súmula 656, sobre o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos: “É 
inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do 
imóvel”. 

 

IPTU. O IPTU (Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana) também é um imposto real. 

 

Há dois tipos de alíquota progressiva para o IPTU: 

 

Primeiramente, a alíquota progressiva que objetiva a que o imóvel cumpra a sua função social. Isso 
vem previsto no art. 182, §4º, II, da CF:: 

 

§ 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. 

 

Esse caso de progressividade do IPTU já constava da redação originária da Constituição e possui 
uma função extrafiscal, ou seja, o objetivo desta progressividade não é apenas arrecadar mais 
(função fiscal) mas induzir as pessoas a não “desperdiçarem” imóveis (por exemplo, manter um 
terreno sem construir em pleno bairro central de uma grande cidade). 

 

O outro caso de progressividade do IPTU foi estabelecido pela EC 29/2000. A partir de tal Emenda 
Constitucional, o art. 156, §1º, passou a admitir a progressividade da alíquota do IPTU em razão do 
valor do imóvel, bem como alíquotas diferentes em razão de sua localização ou uso: 

Art. 156, § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o 
imposto previsto no inciso I (IPTU) poderá:   

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e   

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.  (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art3
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Aqui, a finalidade da progressividade é fiscal, e não extrafiscal. 

 

Mantendo coerência com a Súmula 656, o STF editou a Súmula 668: “É inconstitucional a lei 
municipal que tenha estabelecido, antes da EC 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo 
se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”. 

 

ITCMD. O ITCMD (Imposto sobre Transmissão de Bens Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos) 
também é um imposto real. Em tese, mantendo-se os entendimentos até então esposados, seria 
inconstitucional lei estadual fixando alíquotas progressivas para o ITCMD.   

 

Todavia, em 27-11-2013, assim o STF julgo ou RE 562.045, com repercussão geral reconhecida: 

 

(...) todos os impostos podem e devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito 
passivo e não ser impossível aferir-se a capacidade contributiva do sujeito passivo do ITCD [Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos]. Ao contrário, tratando-se de 
imposto direto, a sua incidência poderá expressar, em diversas circunstâncias, progressividade ou 
regressividade direta. Todos os impostos, repito, estão sujeitos ao princípio da capacidade 
contributiva, especialmente os diretos, independentemente de sua classificação como de caráter 
real ou pessoal; isso é completamente irrelevante. Daí por que dou provimento ao recurso, para 
declarar constitucional o disposto no art. 18 da Lei 8.821/1989 do Estado do Rio Grande do Sul. 

[RE 562.045, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, voto do min. Eros Grau, j. 6-2-2013, P, DJE de 27-11-
2013, Tema 21.] 

 

 

Saliente-se que além de se tratar de imposto real, inexiste previsão constitucional expressa de 
progressividade da alíquota do ITCMD. 

 

Conclusão. Atualmente, pois, temos uma contradição jurisprudencial: a súmula 656 proíbe a 
progressividade de alíquota do ITBI. A Súmula 668 somente autoriza a progressividade do IPTU, 
para fins fiscais, após a EC 29/2000. Mas no RE 562.045, com repercussão geral reconhecida, o 
STF entendeu possível a progressividade de alíquota não apenas do ITCMD como de qualquer 
tributo. 

 

 

 

39. Tradicionalmente, entendia-se que a progressividade: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630039
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A) Aplicava-se apenas a impostos pessoais, como o Imposto de Renda (IR), mas jamais a 
impostos reais, como o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). 

B) Aplicava-se apenas a impostos reais, mas jamais a impostos pessoais. 

C) Aplicava-se tanto a impostos pessoais como a impostos reais. 

D) Aplicava-se a impostos pessoais, e apenas excepcionalmente, quando houver previsão 
constitucional expressa, a impostos reais. 

 

40. Súmula 656 do STF: É (constitucional / inconstitucional) a lei que estabelece alíquotas 
progressivas para o Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI) com base no valor 
venal do imóvel. 

 

41. Súmula 668 do STF: É (constitucional / inconstitucional) a lei municipal que tenha 
estabelecido, antes da EC 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a 
assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

 

 

42. A máxima que se extrai da decisão do STF no julgamento do RE 562.045, com repercussão 
geral reconhecida, é que, atualmente, entende que a progressividade: 

 

A) Aplica-se apenas a impostos pessoais, como o Imposto de Renda (IR), mas jamais a impostos 
reais, como o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). 

B) Aplica-se apenas a impostos reais, mas jamais a impostos pessoais. 

C) Aplica-se tanto a impostos pessoais como a impostos reais. 

D) Aplica-se a impostos pessoais, e apenas excepcionalmente, quando houver previsão 
constitucional expressa, a impostos reais. 

 

GABARITO: C – Observe, contudo, que o STF ainda não revogou a Súmula 656. 

 

Art. 145, §2º 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

43. As (taxas / contribuições previdenciárias) não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
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Pelo sobreprincípio da razoabilidade, a base de cálculo é elemento do tributo que guarda íntima 
relação com o fato gerador. 

 

Seria irrazoável, por exemplo, que se o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotivo, 
positivar-se que a base de cálculo de tal tributo seriam as movimentações financeiras do sujeito. 

 

Portanto, há que haver alguma pertinência entre fato gerador e base de cálculo. No RE 190.776, o 
STF entendeu impertinente, e, portanto, inconstitucional, Taxa de Localização e Funcionamento de 
Estabelecimento industrial e Comercial que tinha, como base de cálculo, o número de funcionários. 

 

Ao vedar-se que taxas possuam base de cálculo próprias de impostos, o legislador constituinte 
tratou de obstar a criação de impostos disfarçados de taxas, isso é, exações que não 
corresponderiam ao valor de custeio de um serviço público prestado ou disponibilizado, ou do 
exercício do poder de polícia. 

 

 

44. Bernardo Ribeiro de Moraes: a base de cálculo (não precisa / tem que) dizer respeito a uma 
grandeza relativa ao serviço ou ao exercício do poder de polícia. 

 

45. Leandro Paulsen: a base de cálculo das taxas tem características próprias, não podendo se 
identificar com a de impostos. A base de cálculo das taxas deve corresponder a uma grandeza relativa 
(ao contribuinte / ao serviço), e não relativa ao (contribuinte / serviço). 

 

46. Paulo de Barros Carvalho: em qualquer hipótese de instituição de taxa – prestação de serviço 
público ou exercício do poder de polícia – o caráter sinalagmático haverá de se mostrar. Assim, boa 
parte da doutrina entende que a taxa comporta, como teto, o custo de um serviço público, devendo 
enfocar tal custo, e não a pessoa do contribuinte. No entanto, há taxas – como a Taxa de Fiscalização 
da CVM, Custas Judiciais, Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – que embora sejam definidas 
tomando por base o porte da empresa ou o valor de uma causa, e não propriamente o custo do 
serviço público, consideradas ________________________ (constitucionais / inconstitucionais) pelo 
STF. 

 

47. Súmula Vinculante 29: É (constitucional / inconstitucional) a adoção, no cálculo do valor de 
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, (ainda que / 
desde que) não haja integral identidade entre uma base e outra. 

 

48. Súmula 665 STF: É (constitucional / inconstitucional) a taxa de fiscalização dos mercados de 
títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7.940/1989. 
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49. Súmula 595 STF:  É (constitucional / inconstitucional) a taxa municipal de conservação de 
estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. 

 

50. Determinado município institui taxa de serviço de coleta e destinação de lixo proveniente de 
imóvel, tendo como base de cálculo a área do imóvel. Fulano não utiliza tal serviço, pois não produz 
lixo. Neste caso: 

 

A) É inconstitucional a taxa, eis que se trata de serviço uti universi, indivisível, disponibilizado à 
toda a população em geral. 

B) É inconstitucional a taxa, pois sua base de cálculo é a mesma do IPTU. 

C) Desde que se trate de atividade dissociada de outros serviços públicos de limpeza realizados 
de modo uti universi e de forma indivisível, é constitucional a taxa, pois não há base de cálculo própria 
de imposto. Porém, não será devida por Fulano, que não utiliza tal serviço. 

D) Desde que se trate de atividade dissociada de outros serviços públicos de limpeza realizados 
de modo uti universi e de forma indivisível, é constitucional a taxa, pois não há base de cálculo própria 
de imposto. Ainda que Fulano não utilize tal serviço, a taxa é devida, pois esta espécie tributária se 
compraz com a disponibilização do serviço público uti singuli, ainda que sua fruição seja meramente 
potencial. 

 

CF, art. 146, I, II e III 

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) 

 

51. Cabe à lei complementar, exceto: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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A) Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre União, Estados, DF e 
Municípios; 

B) Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

C) Definir, em relação aos impostos explicitados na Constituição, os respectivos fatos geradores, 
bases de cálculo e contribuintes; 

D) Definir, em relação às contribuições previdenciárias explicitadas na Constituição, os 
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 

 

52. Uma lei que dispõe sobre convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberarem 
sobre remissão dos créditos tributários do ICMS: 

A) Deverá ser uma lei complementar; 

B) Poderá ser uma lei ordinária. 

 

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. 

[ADI 1.247 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17-8-1995, P, DJ de 8-9-1995.] 

 

53. O art. 146, II, da Constituição Federal exige lei complementar para regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar. Já o art. 150, VI, c, da CF proíbe a instituição de impostos sobre 
“patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei”. Esta lei a que se refere o art. 150, VI, c: 

A) Lei ordinária poderá criar requisitos para a caracterização de entidades assistenciais para fins 
de obtenção da imunidade tributária, como contrapartidas a serem observadas por tais entidades; 

B) Apenas lei complementar poderá disciplinar os aspectos procedimentais necessários à 
obtenção de certificação, fiscalização e controle administrativo para que instituições de educação e 
de assistência social gozem de imunidade tributária. 

C) Apenas lei complementar poderá criar requisitos materiais para que entidades beneficentes 
gozem de imunidade, sendo suficiente lei ordinária para tratar de aspectos meramente 
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais por tais 
entidade. 

 

54. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, mas 
não sobre: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346923
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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, alíquotas 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; 

E) Definir regime único de arrecadação de impostos e contribuições para micro e pequenas 
empresas. 

 

55. É _____________________ (constitucional / inconstitucional) os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, 
que trata de prescrição e decadência de crédito decorrente de contribuições previdenciárias. 

 

56. A instituição ou extinção de tributos depende de: 

A) Lei; 

B) Lei Complementar. 

 

57. Apenas a lei pode estabelecer majoração ou redução de tributos. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

58. Somente a lei pode estabelecer, exceto: 

A) a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

B)  a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo; 

C) a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou 
para outras infrações nela definidas; 

D) as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou 
redução de penalidades; 

E) a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo. 

 

CF, art. 146, parágrafo único 

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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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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) 

 

59. A respeito da lei complementar que instituir tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. A respeito de tal regime único de arrecadação, é errado afirmar que: 

A) Será opcional para o contribuinte; 

B) Será opcional para Estados, Distrito Federal e Municípios; 

C) poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; 

D) 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. 

 

A proibição de qualquer retenção ou condicionamento, prevista no inciso III do parágrafo único do 
art. 146, impede a aplicação da ressalva do parágrafo único do art. 160, que autoriza a União e os 
Estados a condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos ou de suas 
autarquias, bem como ao cumprimento da obrigatoriedade de aplicação de percentual da receita 
em ações e serviços de saúde. 

 

 

60. O Estatuto da Micro e Pequena Empresa é uma lei (complementar / ordinária).   

 

61. A LC 123/2006 (instituiu / não instituiu) o o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional. 

 

LC 123/2006 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos 
seguintes impostos e contribuições: 

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; 

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII 
do § 1o deste artigo; 

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; 

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que 
trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de 
pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei 
Complementar;  

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

 

62. LC 126/2006, Art. 14.  Consideram-se (devidos no/ isentos do) imposto de renda, na fonte e 
na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou 
sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que 
corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados. 

 

CF, art. 146-A 

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. 

 

63.  _______________________ (Lei / 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 / Lei complementar), estabelecer 
normas de igual objetivo. 

 

CF, art. 147 

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for 
dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os 
impostos municipais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22
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64. Atualmente, (existem / não há) territórios federais no Brasil.  

65. O Distrito Federal (detém / não detém) competência simultânea sobre tributos estaduais e 
municipais. 

 

CF, art. 148 

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; 

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. 

 

66. A respeito do empréstimo compulsório, assinale a alternativa incorreta: 

A) É modalidade de tributo com destinação vinculada; 

B) Deve ser instituído por lei complementar; 

C) Pode ser implementado para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 
pública, guerra ou sua iminência, devendo observar o princípio da anterioridade tributária. 

D) Pode ser instituído no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, devendo observar o princípio da anterioridade tributária. 

 

67. Sacha Calmon Navarro Coelho: (salvo / Inclusive) motivo de guerra, o empréstimo compulsório 
(pode / não pode) invadir esfera de competência estadual ou municipal, isso é, o fato jurígeno do 
empréstimo compulsório (pode / não pode) constituir fato ou situação entregue a Estados e Municípios 
enquanto objeto de incidência compulsória, (salvo / inclusive) o empréstimo compulsório por motivo 
de guerra, por aplicação extensiva do art. 154, II, que prevê, em caso de guerra, a possibilidade da 
União instituir imposto não previsto na Constituição compreendido ou não em sua competência 
tributária. 

 

68. ADI 2.214 MC: O depósito judicial, sendo uma faculdade do contribuinte a ser exercida ou não, 
dependendo de sua vontade, (tem / 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. 

 

69. ADI 613: A norma legal que vedou o saque do FGTS, no caso de conversão de regime, 
(instituiu / não instituiu) modalidade de empréstimo compulsório, pois – além de haver mantido as 
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hipóteses legais de disponibilidade dos depósitos existentes – não importou em transferência coativa, 
para o poder público, do saldo das contas titularizadas por aqueles cujo emprego foi transformado 
em cargo público. 

 

70. O empréstimo compulsório é um tributo que (pressupõe / não pressupõe) futura restituição 
pelo Poder Público. 

 

CF, art. 149 e 149-A: CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 

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 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) 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas 
leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e 
III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de 
consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
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Os demais dispositivos citados no art. 149 são: 

 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: (,,,) 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

 

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes 
aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 

 

 

Jurisprudência: 

 

A leitura do art. 149 dá a entender que as contribuições especiais devem ser criadas por lei 
complementar. 

 

Não é essa, porém, a jurisprudência do STF. Embora o PIS e a COFINS hajam sido criadas por lei 
complementar, o STF entende que se tratou de mera opção do legislador. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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 É assentado na doutrina, que a referência feita pelo artigo 149 ao artigo 146, inciso III, da 
Constituição Federal, diz respeito ao fato de que tais tributos estão sujeitos às normas do Sistema 
Tributário Nacional que serão estabelecidas por lei complementar, conforme exige aquele 
dispositivo. Basicamente, entende-se que as contribuições especiais estão sujeitas as normas 
contidas no CTN, quando aplicáveis a tais tributos, ou nas demais leis complementares esparsas 
que disporem sobre as matérias listadas nas alíneas "a" a "d" do artigo 146, inciso III, da Carta 
Magna. 

 

Portanto, não há necessidade de lei complementar para instituir as contribuições especiais já 
previstas na Constituição: 

 

• O Plenário do STF, ao julgar o RE 396.266, de relatoria do min. Carlos Velloso, reconheceu 
a constitucionalidade da contribuição para o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas]. (...) O tributo em questão destina-se a viabilizar a promoção do 
desenvolvimento das micros e pequenas empresas e deve, portanto, ser enquadrado na classe das 
contribuições de intervenção no domínio econômico, e não nas das contribuições sociais. Essa 
constatação afasta a incidência do disposto no art. 240 e também a do art. 195, § 4º, ambos da CF. 
Conforme reiteradamente decidiu o STF, o fato de a contribuição de intervenção no domínio 
econômico sujeitar-se ao art. 146, III, a, não leva à conclusão de que o tributo deva ser instituído 
mediante lei complementar. Vale dizer, tais contribuições sujeitam-se, sim, às normas gerais 
estabelecidas pela legislação complementar em matéria tributária, mas não é de se exigir que elas 
próprias sejam veiculadas apenas por meio de lei complementar. 

[RE 635.682, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-4-2013, P, DJE de 24-5-2013, Tema 227.] 

 

 

 

O STF fixou entendimento no sentido da dispensabilidade de lei complementar para a criação das 
contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. 

[AI 739.715 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 26-5-2009, 2ª T, DJE de 19-6-2009.] 

 

Ressalva deve ser feita ao art. 195, §4º, segundo o qual a instituição de outras fontes de custeio da 
seguridade social que não as expressas na Constituição só poderá ocorrer por lei complementar. 

 

71. O art. 149, caput, cuida de um grande gênero de contribuições que a doutrina costuma chamar 
de contribuições (de melhoria / especiais). 

 

72. A contribuição especial é uma modalidade de (imposto / tributo) trazida pela Constituição que, 
conforme veremos, foge da teoria do fato gerador utilizado para classificar os tributos em impostos, 
taxas e contribuição de melhoria. O critério de identificação das contribuições especiais é a (base de 
cálculo / finalidade da criação do tributo). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261730
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3848865
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=597559&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=739715&siglaRecurso=AgR&classe=AI
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73. Há competência (privativa / exclusiva) da União para instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico ou de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

 

74. Entretanto, a expressão “contribuições sociais”, espécie de “contribuições especiais”, possui 
como subespécie as contribuições previdenciárias. Quanto a essas, verificamos (competência / 
incompetência) para que Estados e Municípios instituam contribuições para custeio de regime próprio 
de previdência de seus servidores.  

 

75. Além disso, a EC 39/2002, ao acrescentar o art. 149-A, outorgou competência específica aos 
(Estados / Municípios) para a instituição de contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação 
pública. 

 

Para José Maurício Conti, a contribuição constitui uma categoria intermediária entre o imposto e a 
taxa. As contribuições surgem da necessidade especial em que o Estado, ao satisfazê-la, beneficia 
de modo especial os integrantes de determinado grupo ou categoria de pessoas, e este grupo é 
quem pagará os custos desta atuação estatal. Portanto, o pagamento da contribuição estará sempre 
vinculado a uma atuação estatal em benefício específico do contribuinte. Destaca o autor, ainda, 
que na contribuição especial, o benefício não é individual, no sentido de isolado ou destacado; é 
benefício do contribuinte enquanto membro de um grupo.  

 

 

76. Leandro Paulsen: Se a lei instituidora da contribuição não previr a destinação, (poderemos / 
não poderemos) considera-lo uma contribuição social. 

 

Leandro Palsen: Importa, para a validade da contribuição, que a lei preveja finalidade amparada 
constitucionalmente para a sua exigência. Se, na prática, a totalidade dos recursos provenientes de 
sua arrecadação acaba sendo destinada conforme a previsão legal ou não, é questão que desborda 
da matéria tributária. Havendo desvio de recursos, caberá a responsabilização criminal, cível e 
administrativa do responsável, mas não a inconstitucionalidade do tributo. 

 

Situação distinta ocorre se a própria legislação passar a atribuir à contribuição destinação diversa 
da que lhe dá suporte. Neste caso, restará demonstrada a ausência da finalidade justificadora de 
sua instituição, operando inconstitucionalidade total ou parcial superveniente. 

 

Marco Aurélio Greco: alterar a finalidade da contribuição significa instituir outra contribuição, que 
será inconstitucional caso não possua suporte constitucional. 
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77. Vimos que o produto da arrecadação das contribuições possui destinação (vinculada / 
desvinculada) à finalidade que inspirou sua criação. Contudo, a EC 27/2000 acrescentou o art. 76 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, posteriormente alterado pelas ECs 42 e 93. 

 

78. ADCT, art. 76:  São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 
____________ (20% / 30%) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo 
do pagamento das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção 
no domínio econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida 
data. ___________________ (Inclui-se / Excetua-se) da desvinculação a arrecadação da 
contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal. 

 

Essa desvinculação de parcela da arrecadação das contribuições é criticada, pois é a desvinculação 
que diferencia impostos de contribuições. Entretanto: 

 

“A desvinculação parcial da receita da União, constante do art. 76 do ADCT, não transforma as 
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico em impostos, alterando a essência 
daquelas, ausente qualquer implicação quanto à apuração do Fundo de Participação dos 
Municípios.” 

[RE 793.564 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-8-2014, 1ª T, DJE de 1º-10-2014.] 

 

 

 

79. Fato gerador é a situação prevista em lei como necessária e suficiente para o surgimento da 
obrigação tributária. O STF já assentou a (constitucionalidade / inconstitucionalidade) de que as 
contribuições especiais possuam fato gerador próprio de impostos, inclusive repetindo os fatos 
geradores e a base de cálculo. 

 

Por exemplo, o fato gerador da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) bem como a base 
de cálculo para o recolhimento de tal contribuição são os mesmos do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ).  

 

No REXT 146.733-SP, rel. Min Ilmar Galvão, assentou-se: “não há, na Constituição, nenhuma 
norma que vede a incidência dupla de impostos e contribuição sobre o mesmo fato gerador, nem 
que proíba tenham os dois tributos a mesma base de cálculo. O que veda a Carta no art. 154, I, é 
a instituição de imposto que tenha fato gerador e base de cálculo próprios dos impostos nela 
discriminados. E o que veda o art. 195, §4º, é que quaisquer outras contribuições para fins de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art212%C2%A75.
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6836181
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seguridade social venham a ser instituídas sobre os fenômenos econômicos descritos nos incisos 
I, II e III do caput”. 

 

80. O sujeito ativo da obrigação tributária relativa às contribuições especiais (sempre / nem 
sempre) será a pessoa destinatária de tais contribuições.   

 

81. Quanto ao sujeito passivo, (apenas quem tenha relação com a finalidade que justifica a 
contribuição / qualquer um) poderá ser contribuinte. No tocante ao custeio da seguridade social, 
contudo, a referibilidade é ampla, isso é, toda a sociedade é chamada pelo art. 195 a custeá-la. 

 

Tipologia das contribuições especiais 

 

- Contribuições sociais. Financiam direitos sociais, como educação, saúde, moradia, etc.  

 

- Contribuições sociais da Seguridade Social. Há dois tipos de contribuições sociais: as gerais e 
as da Seguridade Social. Contribuições da Seguridade Social são as que financiam saúde, 

previdência e assistência social, possuindo regras próprias elencadas no art. 195 da Constituição 
e que ora não estudaremos. 

Ex: CMPF, CSLL, COFINS, contribuições previdenciárias. 

 

- Contribuições sociais gerais. São as que financiam outros direitos sociais que não sejam saúde, 
assistência e previdência social. 

 Ex: Salário-educação. 

 

- Contribuições de intervenção no domínio econômico. São instrumentos de intervenção estatal no 
domínio econômico. 

Ex: CIDE sobre a importação de gasolina, diesel e gás. 

 

- Contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas. São contribuições que 
custeiam entidades que atuam no interesse da categoria profissional. 

Ex: Contribuição sindical (deixou de existir como tributo após a Reforma Trabalhista), 
contribuições para o Sistema S, contribuições para Conselhos de fiscalização profissional (exceto 

anuidade da OAB). 
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- Contribuição de iluminação pública municipal 

 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  

82. As contribuições (sociais / de intervenção no domínio econômico) destinam-se ao custeio das 
metas constitucionais fixadas na Ordem Social. 

A Constituição, no Título VIII (Da Ordem Social) enuncia uma série de deveres estatais de 
assegurar um padrão mínimo de convivência em sociedade. Há preceitos relacionados à 
garantia de justiça social (art. 193), seguridade social em geral (art. 194), saúde (art. 196), 
previdência social (art. 201), assistência social (art. 203), garantia de um salário mínimo à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (art. 196, V), educação (art. 205), 
direitos culturais (art. 215), fomento de práticas desportivas (art. 217), proteção do meio 
ambiente (art. 225), proteção das famílias (art. 227), proteção dos índios (art. 231), etc. 

 

A contrapartida desses direitos sociais é o dever de pagar contribuições sociais. 

 

83. O salário-educação é o nome de uma (contribuição social destinada à educação / parcela do 
salário pago por empregadores a empregados). 

 

84. O salário-educação existe desde a Constituição de 1934. De início, as empresas eram 
obrigadas a manter ensino primário gratuito para seus empregados e filhos. A EC 01/69 facultou às 
empresas manter tal ensino ou pagar  a contribuição do salário-educação. Com a CF 88, art. 212, 
tornou-se (obrigatório / opcional) a todas as empresas o recolhimento do salário educação. Sua 
alíquota é de 2,5% do total da remuneração paga por empresas a todos os seus empregados. 

 

85. Súmula 732 STF: É (constitucional / inconstitucional) a cobrança da contribuição do salário-
educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 
9.424/1996. 

 

CONSTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

 

Exemplos de CIDE: 

 

- CIDE sobre atividades de importação ou comercialização de combustíveis. 
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- CIDE sobre royalties pagos no exterior por detentores de licença de uso ou adquirentes de 
conhecimento tecnológico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa (Lei 10.168/00). 

 

- CONDECINE (Lei 10.454/02) 

 

- AFRMM (Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante) – Lei 10.893/2004. 

 

- ATP (Adicional de Tarifa Portuária) – investimentos para melhoramento de instalações portuárias 
– Lei 7.700/88. 

 

- IAA/CIDE – Contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool (DL 308/67)  

 

- Contribuição ao FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) – Lei 
9.998/2000. 

 

86. O domínio econômico corresponde ao âmbito de atuação dos agentes (econômicos / sociais). 
A Constituição, ao tratar da Ordem Econômica, estabelece seus princípios e objetivos, de modo que 
eventual intervenção da União terá que estar voltada à alteração da situação com vista à realização 
de tais princípios, como o custeio de programas de defesa do consumidor e de proteção ao meio 
ambiente. 

 

87. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) é instrumento do Estado 
(abstencionista / intervencionista). 

 

88. A criação de CIDE depende de lei (complementar / ordinária), segundo a jurisprudência do 
STF. 

 

89. Majoração ou estabelecimento de alíquotas de CIDE (pode / não pode) ser feita por decreto.  

Roberto Ferraz, a respeito dos pressupostos de instituição da CIDE: 
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A) Efetiva intervenção da União nos sentidos constitucionalmente estabelecidos e legitimados no 
segmento econômico específico objeto da intervenção; 

 

B) Referibilidade da contribuição a contribuinte participante de determinado domínio econômico; 

 

C) Vinculação o produto da arrecadação à atuação da União na área econômica específica objeto 
da contribuição; 

 

D) Transitoriedade caracterizada pela instituição da contribuição visando a alcançar determinada 
finalidade que, se alcançada, implica na extinção da contribuição. 

 

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 
(CONTRIBUIÇOES CORPORATIVAS) 

 

90. A respeito do custeio dos sindicatos, assinale a alternativa incorreta: 

A) A Contribuição Confederativa, com esteio no art. 8º, IV, da CF, é definida em assembleia da 
categoria para financiar o sistema sindical confederativo, sendo tributo exigível de todos integrantes 
da categoria, sejam ou não filiados ao sindicato. 

B) A Contribuição Sindical possui amparo no art. 149 da CF, natureza tributária e, sendo prevista 
em lei, torna-se compulsória para toda a categoria, independentemente de filiação sindical. Porém, a 
Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) estabeleceu a facultatividade de tal contribuição que, destarte, 
deixou de possuir natureza tributária. 

C) As mensalidades sindicais são devidas apenas pelos filiados ao sindicato. 

D) As contribuições outras, previstas em negociação coletiva, como a taxa de fomento, a 
contribuição de solidariedade e outras que, independentemente da nomenclatura, somente são 
devidas por pessoas filiadas ao sindicato. 

 

91. Súmula Vinculante 40: “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição 
Federal, (é exigível de todos os integrantes da categoria profissional ou econômica / só é exigível dos 
filiados ao sindicato respectivo)”.  

 

92. A Contribuição Sindical compulsória, prevista no art. 578 da CLT, também chamada de 
contribuição sindical propriamente dita e apelidada de “imposto sindical” era o valor correspondente 
a um dia de trabalho, no caso da contribuição devida pelo trabalhador, ou a uma importância fixa 
proporcional ao capital social, no caso da contribuição devida pelo empregador, e era recolhida uma 
vez por ano, no mês de abril, no caso da contribuição devida pelos empregados, ou de janeiro, no 
caso da contribuição devida pelos empregadores. Com o advento da Lei 13.467/2017, o pagamento 
de tal contribuição (manteve-se obrigatório / tornou-se facultativo) tanto em relação ao empregado 
como em relação ao empregador.   
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93. Entidades sindicais ajuizaram cerca de 20 ações, entre ADIs e ADC, questionando a 
constitucionalidade da Lei 13.467/2017 no tocante à implementação do caráter facultativo das 
contribuições sindicais. É o caso da ADI 5.794 e ADC 55. Ao final, o STF declarou a 
(constitucionalidade / inconstitucionalidade) da Lei 13.467/2017 neste ponto. 

 

Eis os argumentos das entidades sindicais que reputavam inconstitucional a Lei 13.467/2017 no 
ponto em que tornou facultativo o pagamento de contribuição sindical: 

- Por sua natureza jurídica tributária, a contribuição sindical teria regramento sujeito a norma geral 
de direito tributário. Sendo assim, seria preciso editar lei complementar para alterá-la, não sendo 
válida a alteração promovida por meio de lei ordinária pela Reforma Trabalhista; 

 

- Por ter destinação especificada por lei, já que 10% do valor arrecadado é destinado à Conta 
Especial de Emprego e Salário que está na base do FAT, a contribuição sindical constitui receita 
pública, motivo pelo qual a alteração da legislação violaria o artigo 113 da ADCT e implicaria renúncia 
fiscal pela União Federal; e 

 

-         A alteração legislativa faria sucumbir o regimento sindical reconhecido pela Constituição 
Federal de 1988, que priorizou a atuação sindical integral e compulsória (unicidade sindical, 
representatividade obrigatória e custeio das unidades sindicais por contribuição sindical de natureza 
tributária) e condenaria as entidades à falência por ausência de fonte de custeio. 

 

Tais argumentos foram acatados pelo ministro Relator, Edson Fachin. 

 

Contudo, prevaleceu posicionamento contrário, pelos mais distintos fundamentos. Os Min. Luiz Fux 
e Marco Aurélio afirmaram a natureza não tributária da contribuição sindical, que, destarte, não se 
submeteria à reserva de lei complementar. O Min. Luís Roberto Barroso frisou a liberdade de 
associação sindical, a importar liberdade de trabalhadores em participar do custeio. O Min. Alexandre 
de Moraes destacou o déficit de representatividade sindical no País, onde há mais de 16 mil 
sindicatos e apenas 20% dos trabalhadores são sindicalizados, de sorte que os sindicatos deveriam 
buscar maior representatividade. 

 

Tradicionalmente, sempre se tratou a contribuição sindical compulsória como espécie tributária com 
amparo no art. 149 da Constituição. Entendemos desnecessário lei complementar determinar sua 
extinção pelos mesmos motivos que levaram o STF a entender que é desnecessária lei 
complementar para a instituição das contribuições previstas no art. 149, e não porque não se trataria 
a contribuição sindical obrigatório de um tributo. 
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94. As anuidades cobradas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, como CREA e CREF, 
são contribuições (de interesse das categorias profissionais e econômicas / de intervenção no 
domínio econômico). 

95. Conselhos de Fiscalização Profissional são consideradas(os) (autarquias / organizações da 
sociedade civil), conforme julgou o STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.717. 

96. Predomina o entendimento de que possui natureza (tributária / particular) as contribuições 
devidas a tais Conselhos. 

 

97. Logo, os Conselhos Profissionais (podem / não podem) corrigir o valor de suas anuidades por 
meio de atos administrativos ou resoluções, (devendo / não havendo necessidade de que) o seu valor 
e critérios de correção serem definidos por lei específica. 

 

98. STF, RE com Agravo 649.715 – PR: As anuidades recolhidas por entidade fiscalizadora de 
classe profissional, nos termos do art. 149 da Constituição, possui natureza (particular / tributária) e, 
por via de consequência, deve-se observar o princípio da legalidade tributária na instituição e 
majoração dessas contribuições. 

 

99. PORÉM, no caso da OAB o STF e o STJ têm dispensado (tratamento distinto / o mesmo 
tratamento empregado) em relação aos demais Conselhos Profissionais, considerando-a uma pessoa 
jurídica sui generis, uma autarquia especial, diferenciada, com regime jurídico próprio. 

 

100. ADI 3.206: "A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e 
independência, (pode / não pode) ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização 
profissional. A OAB (está / não está) voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui 
finalidade institucional". 

 

101. Assim, as anuidades devidas à OAB (possuem / não possuem) natureza tributária. 

 

102. Logo, a execução das anuidades devidas à OAB segue o rito (da Lei 6.830/80 / do Código de 
Processo Civil), (fazendo-se / não se fazendo) necessária a inscrição do título na dívida ativa. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA O SISTEMA S 

103. As contribuições devidas ao Sistema S – SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEBRAE, etc - , 
(possuem / não possuem) natureza tributária. 

 

O art. 240 da CF estabelece: 
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Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos 
empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 

 

O dispositivo em questão traz muita polêmica. 

 

Dois são os entendimentos a respeito da natureza jurídica das contribuições para o Sistema S: 

 

a) seriam modalidades de contribuições da Seguridade Social, destinada a custear atividades da 
Assistência Social. Daí a razão do art. 240 que afastaria do regime do art. 195 da Constituição as 
contribuições do Sistema S já existentes quando da promulgação da Constituição (Contribuição do 
SESI, SENAI, SESC e SENAC), que assim poderiam ser modificadas por lei ordinária. Novas 
contribuições para o sistema S (ex: SESCOOP, APEX-BRASIL, ABDI, SENAR, SEBRAE) não 
estariam albergadas pelo art. 240 e só poderiam ser criadas por lei complementar, conforme art. 
195, §4º, da CF. 

 

b) seriam modalidades de contribuições especiais nos moldes do art. 149 da CF, quer contribuições 
de interesse das categorias profissionais e econômicas, quer contribuição de intervenção no domínio 
econômico, sendo dispensável lei complementar para a criação de novas contribuições para o 
Sistema S. Confira-se: 

 

 

O fato de a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(SESCOOP) não estar prevista no art. 240 da Constituição também não lhe retira, numa primeira 
análise, a validade. É certo que as contribuições sociais recepcionadas pelo art. 240 não se 
submetem à reserva de lei complementar para a respectiva instituição. O art. 195, § 4º, da 
Constituição, contudo, somente se aplica às novas fontes de custeio da seguridade social, hipótese 
diversa da versada nos autos. Com efeito, nos termos do art. 174, § 2º, da Constituição, o estímulo 
ao cooperativismo é parte do programa de regulamentação da atividade econômica que incumbe à 
União. Por isso, a contribuição destinada ao custeio do serviço nacional que tem por objetivo 
"organizar, administrar, e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, 
desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados" (art. 8º da MP 
2.168-40/2001) pertence à classe das contribuições de intervenção no domínio econômico, não se 
configurando como nova contribuição social destinada ao custeio da seguridade social (art. 149 e 
194, caput, da Constituição). Ademais, a recepção constitucional das contribuições sociais previstas 
no art. 240 da Constituição não lhes outorga, evidentemente, imunidade a ulterior modificação. 
Ressalva-se quanto a elas, tão somente, a aplicação das restrições previstas no art. 195 da 
Constituição. 

[ADI 1.924 MC, voto do rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 20-5-2009, P,DJE de 7-8-2009.] 

 

• O Plenário do STF, ao julgar o RE 396.266, de relatoria do min. Carlos Velloso, reconheceu 
a constitucionalidade da contribuição para o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=599168&idDocumento=&codigoClasse=555&numero=1924&siglaRecurso=MC&classe=ADI
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261730
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Pequenas Empresas]. (...) O tributo em questão destina-se a viabilizar a promoção do 
desenvolvimento das micros e pequenas empresas e deve, portanto, ser enquadrado na classe das 
contribuições de intervenção no domínio econômico, e não nas das contribuições sociais. Essa 
constatação afasta a incidência do disposto no art. 240 e também a do art. 195, § 4º, ambos da CF. 
Conforme reiteradamente decidiu o STF, o fato de a contribuição de intervenção no domínio 
econômico sujeitar-se ao art. 146, III, a, não leva à conclusão de que o tributo deva ser instituído 
mediante lei complementar. Vale dizer, tais contribuições sujeitam-se, sim, às normas gerais 
estabelecidas pela legislação complementar em matéria tributária, mas não é de se exigir que elas 
próprias sejam veiculadas apenas por meio de lei complementar. 
[RE 635.682, com repercussão geral reconhecida, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-4-2013, 
P, DJE de 24-5-2013, Tema 227.] 

 

 

 

104. A instituição de contribuição para o Sistema S é objeto de lei (complementar / ordinária). A 
essa conclusão se chega quer pelo enquadramento de tais contribuições no art. 149, quer pela 
previsão do art. 240 da CF que afasta-lhes a incidência do art. 195, §4º. 

 

105. Os serviços sociais autônomos do denominado Sistema S são (autarquias / pessoas jurídicas 
de direito privado definidas como entes de colaboração, mas não integrantes da administração 
pública). 

 

106. As contribuições devidas ao sistema S são chamadas de contribuições (extrafiscais / 
parafiscais), ou seja, o destinatário de tais contribuições são entidades particulares, e não pessoa 
jurídica de direito público com competência tributária. 

 

ART. 149, §1º 

 

107. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime (de seguridade social / previdenciário) de 
que trata o art. 40, cuja alíquota (será / não será) inferior à da contribuição dos servidores titulares de 
cargos efetivos da União. 

A Seguridade Social é gênero que possui três espécies, três ramos: 

A) Saúde 

B) Assistência Social 

C) Previdência Social 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3848865
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Previdência Social se difere de Assistência Social e Saúde porquanto se trate de um sistema 
contributivo: somente quem contribui para a previdência social ou seus dependentes é que podem 
usufruir os serviços (exemplo: reabilitação profissional do trabalhador aposentado por invalidez) e 
benefícios da previdência social (exemplo: aposentadoria, licença-maternidade, auxílio-doença).  

 

Já a Assistência Social presta serviços (ex: qualificação profissional) e concede benefícios (ex: 
auxílio de um salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência que não detiverem meios de 
subsistência) às pessoas mais necessitadas, independentemente de contribuição. 

 

Finalmente, a Saúde presta serviços a todos, independentemente de contribuição. 

 

O art. 149, §1º autoriza que lei estadual, distrital ou municipal crie contribuição previdenciária, a 
ser exigida de seus servidores, para o custeio de regime próprio de previdência.  

 

Não há autorização para que lei estadual, distrital ou municipal crie contribuições para outros ramos 
da seguridade social, como saúde ou assistência. Neste sentido: 

 

• O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição 
de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas nos arts. 149, § 1º, e 
149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída 
competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. A competência, 
privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a 
competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os 
impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. Os 
Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime 
de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação 
de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. 

[RE 573.540, rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-4-2010, P, DJE de 11-6-2010, Tema 55.]  

Vide ADI 3.106, rel. min. Eros Grau, j. 14-4-2010, P, DJE de 24-9-2010 

 

 

ART. 149, §§2º, 3º e 4º 

108. A respeito das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que cuida o 
art. 149, leia e assinale a alternativa incorreta: 

I – Poderão incidir sobre receitas decorrentes de exportação; 

II – Poderão incidir sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; 

III – poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da 
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612268
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614441
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IV – poderão ter alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 

A) Todas são verdadeiras; 

B) Apenas I é falsa; 

C) Apenas II é falsa; 

D) Apenas III e IV são falsas. 

 

GABARITO: B – CF, art. 149, §2º. 

 

O art. 177 da CF veicula normas específicas para a instituição de contribuição de intervenção no 
domínio econômico relativamente a atividades de importação de combustíveis. 

 

109. O art. 149, §2º, aplica-se às contribuições sociais em quaisquer de suas modalidades. Assim, 
(aplicam-se / não se aplicam) às contribuições da seguridade social. 

 

110. Diz o art. 149, §2º, I, que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico 
(poderão / não poderão) incidir sobre (receitas / lucros) decorrentes de exportação. 

 

111. O dispositivo em questão veicula uma (imunidade / isenção / anistia) tributária. 

 

112. Portanto, contribuições previdenciárias como PIS e COFINS, que incidem sobre a receita, 
(poderão / não poderão) incidir sobre receita decorrente de exportação.   

 

Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica 
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a 
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima 
efetividade. O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado 
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de 
exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem 
a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. O legislador constituinte 
– ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as "receitas decorrentes de 
exportação" – conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da 
competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem 
a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda 
internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por 
completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, 
de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. 
Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a 
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atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da Cofins. 
Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da 
incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre a receita decorrente da variação cambial 
positiva obtida nas operações de exportação de produtos. 

[RE 627.815, com repercussão geral reconhecida, rel. min. Rosa Weber, j. 23-5-2013, P, DJE de 
1º-10-2013, Tema 329.] 

 

A imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 149 da Carta Federal não alcança o lucro das 
empresas exportadoras. (...) Incide no lucro das empresas exportadoras a CSLL. 

[RE 564.413, com repercussão geral reconhecida, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-8-2010, P, DJE de 
6-12-2010, Tema 8.] 

 

Não incidência tributária – é quando uma situação é tributariamente atípica; ela não caracteriza 
fato gerador ou hipótese de incidência da norma tributária. 

 

Imunidade tributária – é uma norma tributária negativa de nível constitucional, quando a 
Constituição proíbe a incidência da norma tributária sobre determinados sujeitos ou situações que, 
não fosse a proibição constitucional, seriam tributáveis. 

 

Isenção tributária – é quando a lei, e não a Constituição, impede a cobrança de determinado tributo. 
Há a incidência da norma tributária, a concretização do fato gerador, mas a lei dispensa seu 
pagamento. 

 

Anistia tributária – abrange infrações cometidas. Aqui, houve incidência da lei tributária sobre 
determinada situação e o descumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, mas a lei, 
posteriormente, perdoa as multas. Refere-se sempre a fatos já ocorridos. 

 

 

113. A contribuição de intervenção no domínio econômico sobre importação (está / não está) 
constitucionalmente restrita a importação de petróleo, gás natural, álcool e derivados. Obs: na 
redação originária do art. 149, §2º, II, havia tal restrição; porém, a EC 42/2003 alterou-lhe a redação, 
conferindo maior amplitude à CIDE sobre importações. 

 

114. Alíquota (ad valorem / específica) é o montante em dinheiro exigido por unidade de medida 
estabelecida para cada produto. Por exemplo, um tributo no valor de R$ X por tonelada, ou R$ Y por 
metro cúbico, ou R$ Z por unidade. Nesse caso, bastará verificar a medida e multiplicar pela quantia 
indicada. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4597978
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=617645
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115. Alíquota (ad valorem / específica) trata-se de um percentual a incidir sobre a base de cálculo, 
normalmente a receita bruta, o valor de uma operação, ou, no caso dos tributos sobre importação, o 
valor aduaneiro. 

 

116. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, inclusive quando incidentes 
sobre importação, poderão ter alíquotas: 

 

A) Ad valorem, apenas; 

B) Específicas, apenas; 

C) Ad valorem ou específicas. 

 

 

Valor aduaneiro é um conceito já tradicional no direito tributário, sendo obtido nos termos do Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT, de 1994. O valor aduaneiro sobre o qual é calculado 
tributos incidentes sobre importação não abrange o montante devido a título do próprio imposto 
sobre importação e demais tributos eventualmente incidentes sobre a importação, como IPI e ICMS. 

 

• Ao dizer que a contribuição ao PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação poderão ter 
alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a 
tal base a respectiva competência. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a, da CF 
implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela 
legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. A Lei 
10.865/2004, ao instituir o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, não alargou propriamente 
o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais 
contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição 
constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad 
valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, 
III, a, da CF. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação 
das operações internas. O PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação incidem sobre operação 
na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e 
a Cofins internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos 
distintos. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da 
isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos 
desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, 
assim, ao equilíbrio da balança comercial. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, I, da 
Lei 10.865/2004: "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, 
por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01”. 
[RE 559.937, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 20-3-2013, P, DJE de 17-10-2013, Tema 1.] 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630033
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117. CF, art. 149, §3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação (poderá / não 
poderá) ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

118. A respeito da COSIP (Contribuição do Serviço de Iluminação Pública), assinale a alternativa 
incorreta: 

A) Possui natureza jurídica de taxa; 

B) É tributo de competência de Municípios e Distrito Federal; 

C) Sua cobrança poderá ocorrer na fatura de consumo de energia elétrica; 

D) Em sua instituição, o ente competente há que respeitar os princípios da irretroatividade e da 
anterioridade. 

 

GABARITO: A – Trata-se de contribuição, como o próprio nome diz. Por se tratar de serviço público 
indivisível, não há que se falar em taxa. As demais alternativas estão em conformidade com o art. 
149-A da CF. 

 

DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR 

CF, ARTS. 150, 151 e 152 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público; 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 
literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem 
como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação 
industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 
15.10.2013) 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; 
e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, 
III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, 
I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e 
aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços 
ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto 
relativamente ao bem imóvel. 

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a 
renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e serviços. 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 
2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada 
a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

 

Art. 151. É vedado à União: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc75.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc75.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, 
admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 
sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis 
superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes; 

]III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

 

119. O art. 150 da Constituição veicula um rol (taxativo / não taxativo) de limitações ao poder de 
tributar.   

 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

120. Art. 150, I - É vedado à União, Estados, DF e Municípios exigir ou aumentar tributo sem (lei / 
lei complementar) que o estabeleça. 

 

121. Assinale a alternativa correta: 

A) É possível criar tributo por ato infralegal. 

B) A criação de tributo depende de lei, mas não a sua majoração. 

C) A criação e a majoração de tributos dependem de lei. 

D) A criação e a majoração de taxas não dependem de lei. 

 

A lei tem que definir os elementos essenciais da obrigação tributária: 

1) Antecedente normativo ou hipótese: 

A) Aspecto material (o que – fato gerador ou hipótese de incidência) 

B) Aspecto espacial (onde – território em que ocorrendo o fato haverá repercussão tributária) 

C) Aspecto temporal (quando – momento em que se deve considerar ocorrido o fato gerador) 

2) Consequente normativo ou tese: 

D) Aspecto pessoal (quem – sujeitos ativo e passivo da relação tributária) 
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E) Aspecto quantitativo (quanto – base de cálculo e alíquota) 

 

122. Custas processuais (possuem / não possuem) natureza de taxa. (Apenas lei / Ato normativo 
dos Tribunais) pode criar ou reduzir os valores das taxas judiciárias (ADI 1.709). 

 

123. RE 704.292, com repercussão geral reconhecida: É (constitucional / inconstitucional) lei que 
delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou 
majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e 
econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse 
valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. 

 

Conceitos jurídicos indeterminados e norma tributária em branco 

 

Há que se tomar cuidado com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados na definição da 
norma matriz de incidência tributária, a fim de não se incorrer no risco de ofensa ao princípio da 
legalidade estrita, com delegação inconstitucional de competência normativa ao Executivo. 

 

Exemplo desta questão é o chamado SAT (Contribuição para o custeio do Seguro Acidente de 
Trabalho, atualmente chamado de RAT): trata-se de uma alíquota de 1%, 2% ou 3% que incide 
sobre folha de pagamento de funcionários e que a empresa deve recolher conforme o grau de risco 
de sua atividade preponderante seja considerado leve, médio ou grave. Não há um critério legal 
definidor de “atividade preponderante”, se seria aquela atividade com o maior número de 
empregados, ou a atividade definida como principal pelo objeto social da empresa. Tal conceito já 
sofreu diversas modificações nos sucessivos decretos que trataram do RAT. 

 

 

124. STF, RE 343.446, e AI 736.299 AgR: Quanto ao SAT, as Leis 7.787/1989, art. 3º, II, e 
8.212/1991, art. 22, II, (não definem / definem), satisfatoriamente, todos os elementos capazes de 
fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação 
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave" (implica / não 
implica) ofensa ao princípio da legalidade genérica, CF, art. 5º, II, e da legalidade tributária, CF, art. 
150, I. 

 

Tributos com função extrafiscal 

Alguns tributos, como o Imposto sobre Importação de Produtos estrangeiros (II), Imposto sobre 
exportação (IE), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF) possuem função 
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extrafiscal, isso é, função que vai além da arrecadação de recursos, como proteger a indústria 
nacional, fomentar determinadas indústrias, desestimular o consumo de bens nocivos à saúde, etc. 

 

Quanto a tais impostos, o princípio da legalidade estrita não é absoluto. Assim, segundo  o art. 153, 
§1º, da Constituição: É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.  

 

Também podem ser alíquota alterada por ato do Executivo: 

- CIDE-combustíveis: a alíquota poderá ser REDUZIDA ou RESTABELECIDA por ato do Poder 
Executivo, não se lhe aplicando o princípio da anterioridade (CF, art. 177, §4º, II). Porém, para 
AUMENTAR alíquota, exige-se lei. 

 

- ICMS-combustíveis – a alíquota deverá ser definida de forma uniforme em todo o território 
nacional, através de deliberação entre Estados e Distrito Federal (Convênio). Uma vez definida a 
alíquota, poderá ser REDUZIDA e RESTABELECIDA por deliberação do Convênio, em que pese, 
na sequência, ser editada lei que internalize os termos do convênio em cada Estado e DF. 

 

125. A alíquota de um tributo deve ser estabelecida por lei. Quanto a isso,  

 

126. Desde que atendidas as condições e os limites estabelecidos por lei, será possível ao Poder 
Executivo, através de ato normativo seu, alterar a alíquota, exceto: 

A) Do Imposto sobre Importação; 

B) Do Imposto sobre Exportação; 

C) Do Imposto sobre Produtos Industrializados; 

D) Do Imposto sobre Circulação de Mercadorias; 

E) Do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro. 

 

127. A alíquota da CIDE-combustíveis poderá ser reduzida, restabelecida ou majorada por ato do 
Executivo. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso.   

  

Atualização monetária 

A jurisprudência exige que a lei deverá prever a correção monetária da base de cálculo ou do 
montante devido por determinado tributo, sob pena do Fisco não poder exigir a correção. Não é 
necessário, contudo, que a lei defina o indexador. Entretanto, se a pretexto de corrigir 
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monetariamente o Fisco determinar a aplicação de índice superior à inflação, não estará 
atualizando, e sim majorando tributo. 

 

Ainda, a respeito deste tema, confira-se: 

Substituição legal dos fatores de indexação. Alegada ofensa às garantias constitucionais do direito 
adquirido e da anterioridade tributária. Inocorrência. Simples atualização monetária que não se 
confunde com majoração do tributo. (...) A modificação dos fatores de indexação, com base em 
legislação superveniente, não constitui desrespeito a situações jurídicas consolidadas (CF, art. 5º, 
XXXVI) nem transgressão ao postulado da não surpresa, instrumentalmente garantido pela 
cláusula da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, b). 

 

[RE 200.844 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 25-6-2002, 2ª T, DJ de 16-8-2002.], AI 626.759 AgR, 
rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-6-2009, 1ª T, DJE de 21-8-2009. 

 

 

128. O art. 33 do CTN estabelece o valor venal do imóvel como base de cálculo do IPTU. É comum 
municípios editarem a chamada Plantas Fiscais de Valores. Através de padrões de avaliação de 
imóveis, por metro quadrado, segundo fatores como localização, acabamento e antiguidade, o Fisco 
estabelece o valor venal dos imóveis. Essa Planta Fiscal (deve ser veiculada por lei municipal / pode 
ser veiculada por ato normativo do Prefeito). 

 

129. STF, RE 92.335/SP: a reavaliação de uma Planta de Valores de imóveis, segundo parâmetros 
novos de avaliação, localização, destinação, etc, (deve ser veiculada por lei municipal / pode ser 
veiculada por ato normativo do Prefeito). 

 

130. Porém, a simples atualização de Planta de Valores através de correção monetária, segundo 
índices oficiais de inflação, (deve ser veiculada por lei municipal / pode ser veiculada por ato normativo 
do Prefeito).  

 

131. Isso porque a atualização monetária da base de cálculo (constitui / não constitui) majoração 
de tributo (CTN, art. 97, §2º). 

 

132. Súmula 160 STJ: É (defeso / permitido) ao Município atualizar o IPTU mediante decreto, em 
percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 

 

133. Súmula 13 do TASP: O IPTU só pode ser majorado por lei, sendo (suficiente / insuficiente) 
que se autorize o Poder Executivo a editar Plantas Genéricas contendo valores que alterem a base 
de cálculo do tributo. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=330565&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=200844&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=601385&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=626759&siglaRecurso=AgR&classe=AI
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Geraldo Ataliba e Leandro Paulsen divergem dos entendimentos acima em matéria de Planta de 
Valores de Imóvel. 

 

Entende Leandro Paulsen que o princípio da legalidade exige a definição em abstrato dos aspectos 
da norma tributária impositiva, cabendo ao aplicador da lei, em momento posterior, a definição “em 
concreto” de tais aspectos. 

 

Assim, a lei estabelece o valor venal do imóvel como base de cálculo para o ITR – Imposto Territorial 
Rural (definição “em abstrato”). Mas seria impossível à lei estabelecer o valor imóvel de cada imóvel 
em cada canto do País, o que poderia ocorrer por ato do Executivo. Quanto ao IPTU, seria a mesma 
hipótese: bastaria a lei estabelecer o “valor venal” como base de cálculo, relegando-se ao Executivo 
a definição detalhada do valor de cada imóvel através da Planta de Valores.   

 

 

134. O prazo para recolhimento de tributo não constitui elemento da regra matriz de incidência 
tributária, de modo que (poderá / não poderá) ser definido por ato do Executivo. 

 

135. Porém, se houver previsão legal do prazo de vencimento, este prazo (poderá / não poderá) 
ser alterado por portaria. 

 

Medidas Provisórias em matéria tributária 

 

Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso (CF, art. 62, caput). Elas valerão 
por 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias, prazo de que disporá o Congresso para 
convertê-las em lei. É proibida a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que 
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

 

É vedada a Medida Provisória para tratar de direito penal, processual penal e processual civil, não 
havendo vedação a que trate de direito tributário (CF, art. 62, I, b). 

 

Contudo, não cabe medida provisória para tratar de matéria reservada à lei complementar (art. 62, 
III), sendo certo que várias matérias de direito tributário encontram-se sob tal reserva. 

 

Conforme art. 62, § 2º, Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto 
os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte 
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se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Trata-se, pois, do 
princípio da anterioridade tributária, inaplicável quando a medida provisória versar sobre II, IE, IPI 
e IOF. 

 

Veja que não há, no §2º do art. 62, menção à observância da anterioridade nonagesimal. 

 

136. Impostos (podem / não podem) ser instituídos ou majorados por medida provisória. 

 

137. Medida provisória tem força de lei (complementar / ordinária). 

 

138. Medidas provisórias anteriores à EC 32/01 (conservam / perderam) sua eficácia até posterior 
revogação, (ainda que / desde que) não tenham sido convertidas em lei. 

 

139. CF, art. 246: É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da 
Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre (outubro de 
1988 / 1º de janeiro de 1995) até a promulgação da EC 32/01, inclusive. 

 

140. RE 570.122, com repercussão geral reconhecida – Tema 34 – Informativo STF 866: O 
Plenário, ao apreciar o Tema 34 da repercussão geral, em conclusão de julgamento e por maioria, 
(concedeu / negou) provimento a recurso extraordinário em que se discutiu a constitucionalidade da 
ampliação da base de cálculo e da majoração de alíquota da Cofins, instituída pela Lei 10.833/2003, 
resultante da conversão da MP 135/2003. O Tribunal entendeu (haver / não haver) vício formal na 
conversão da referida medida provisória nem ofensa ao art. 246 da CF na hipótese de mera 
majoração de alíquotas de contribuições sociais. Além disso, assentou (fazer-se / não se fazer) 
necessária a reserva de lei complementar por (se / não se) tratar de novo tributo. Quanto à vedação 
ao efeito confiscatório, concluiu ser juridicamente insustentável buscar guarida nesse princípio em 
sede de jurisdição constitucional. Tal posicionamento considerou a orientação do STF segundo a qual 
a caracterização desse efeito pressupõe a análise de dados concretos e peculiaridades de cada 
operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de lucro e 
condições pontuais do mercado e de conjuntura econômica. Por fim, afirmou que eventuais diferenças 
entre os regimes de lucro real ou de lucro presumido, inclusive a respeito do direito ao creditamento, 
não representam ofensa à isonomia ou à capacidade contributiva. A sujeição ao regime do lucro 
presumido é uma escolha do contribuinte, considerado seu planejamento tributário. 

CF, ART. 150, II 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
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II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE ou DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA 

Hugo de Brito Machado: a regra do art. 150, II, teve um objetivo específico: fazer com que militares, 
magistrados e parlamentares paguem imposto de renda sobre a totalidade da respectiva 
remuneração.  

 

141. ADI 4.276: Concessão de isenção à operação de aquisição de automóveis por oficiais de 
justiça estaduais. (...) A isonomia tributária (torna / não torna) inválidas as distinções entre 
contribuintes "em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida", máxime nas hipóteses 
nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento 
discriminatório em benefício da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 

 

142. ADI 3.260: A lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público do 
pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos (fere / não 
fere) o disposto no art. 150, II, da Constituição do Brasil. O Texto Constitucional consagra o princípio 
da igualdade de tratamento aos contribuintes. 

 

143. ADI 1.276: Ao instituir incentivos fiscais a empresas que contratam empregados com mais de 
quarenta anos, a Assembleia Legislativa paulista usou o caráter extrafiscal que pode ser conferido 
aos tributos, para estimular conduta por parte do contribuinte, (violando / sem violar) os princípios da 
igualdade e da isonomia.  

 

O princípio da isonomia, refletido no sistema constitucional tributário (art. 5º c/c art. 150, II, 
CRFB/1988) não se resume ao tratamento igualitário em toda e qualquer situação jurídica, mas, 
também, na implementação de medidas com o escopo de minorar os fatores discriminatórios 
existentes, impondo, por vezes, tratamento desigual em circunstâncias específicas e que militam em 
prol da igualdade. A isonomia sob o ângulo da desigualação reclama correlação lógica entre o fator 
de discrímen e a desequiparação procedida que justifique os interesses protegidos na Constituição 
(adequada correlação valorativa). (...) O cerne da controvérsia sub examine consiste em suposta 
violação aos princípios da isonomia e do livre acesso à justiça pela Portaria 655/1993 do Ministério 
da Fazenda que, ao dispor sobre o parcelamento de débitos inerentes à Cofins (LC 70/1991), veda-
o aqueles contribuintes que ingressaram em juízo e implementaram o depósito judicial do montante 
controvertido (...) A concessão de parcelamento apenas aos contribuintes que não ingressaram em 
juízo ou aos que ajuizaram ações, mas não implementaram o depósito do crédito tributário 
controvertido, e a exceção aos contribuintes que ingressaram em juízo e realizaram o depósito 
judicial, não revela discriminação inconstitucional, porquanto obedece a todos os aspectos 
essenciais à observância da isonomia na utilização de critérios de desigualação. O discrímen 
adotado pela Portaria 655/1993 aplica-se indistintamente a todos os contribuintes que optaram pela 
realização do depósito judicial. Ademais, diz respeito apenas aos valores objeto dos respectivos 
depósitos, e não aos contribuintes depositantes, além de guardar estrita pertinência lógica com o 
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objetivo pretendido pela norma. O critério de desigualação está em consonância com os interesses 
protegidos pela CF, porquanto prestigia a racionalização na cobrança do crédito público, 
consubstanciando solução administrativa que evita o ajuizamento de demandas desnecessárias e 
estimula o contribuinte em situação irregular ao cumprimento de suas obrigações. (...) Os 
contribuintes que efetuaram depósitos em juízo de valores relativos a débitos da Cofins se equiparam 
aqueles que adimpliram as suas obrigações, efetuando o pagamento do crédito tributário, porquanto 
o montante depositado fica condicionado ao resultado final da ação. (...) Forçoso concluir que 
hipótese encartada neste ato normativo secundário não configura violação ao princípio da isonomia, 
pois distingue duas situações completamente diferentes: a do contribuinte que voluntariamente 
efetuou o depósito judicial do débito, ficando imune aos consectários legais decorrentes da mora, e 
a do contribuinte que se quedou inerte em relação aos débitos que possuía com o Fisco. (...) Tese 
firmada na Repercussão Geral: "Não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição a 
restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa à Cofins, instituída pela Portaria 655/1993, 
dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários." 

 
[RE 640.905, rel. min. Luiz Fux, j. 15-12-2016, P, DJE de 1º-2-2018, Tema 573.] 

 

CF, ART. 150, III e §1º 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 

(...) 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; 
e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, 
III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.  

 

* * * * * 

Existem aqui três regras que se aplicam cumulativamente: 

 

Primeiro, o princípio da irretroatividade. Por exemplo, uma lei do ano 2000 que aumente o Imposto 
de Renda não poderá ser aplicada para tributar a renda auferida por alguém em 1999. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14274788
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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Depois, o princípio da anterioridade. Por exemplo, o aumento do IPVA em 2000 só valerá em 2001. 
Isso é chamado, também, de anterioridade comum ou de exercício. 

 

Finalmente, o princípio da anterioridade nonagesimal ou anterioridade mínima. Por exemplo, 
se uma lei publicada no sábado, dia 31 de dezembro de 2000, aumenta o ITCMD, ela entrará em 
vigor 2001, pois apesar de editada na véspera, terá havido observância do princípio da anterioridade. 
Todavia, ela não surtirá efeitos antes de noventa dias da sua edição.  

As únicas exceções ao princípio da anterioridade comum ou de exercício são os tributos com 
expressa ressalva no texto constitucional: a) imposto extraordinário de guerra; b) empréstimo 
compulsório decorrente de guerra ou calamidade pública; c) os impostos federais com função 
extrafiscal (são quatro: Imposto sobre Importação, Imposto sobre Exportação, Imposto sobre 
Operações Financeiras e Imposto sobre Produtos Industrializados); e d) as contribuições de 
intervenção no domínio econômico relativas à importação ou exportação de combustíveis (EC 
33/2011). 

 

Salvo quanto aos 4 impostos acima mencionados, a Medida Provisória que instituir ou majorar 
impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 
último dia daquele em que foi editada (CF, art. 62, §2). 

 

Quanto à anterioridade mínima ou nonagesimal, as exceções estão no art. 150, §1º: a) imposto 
extraordinário de guerra; b) empréstimo compulsório decorrente de guerra ou calamidade pública; c) 
II, IE, IR e e IOF (portanto, entra o Imposto de Renda como exceção à anterioridade nonagesimal; 
sai o IPI, cujo aumento só produzirá efeitos após 90 dias do decreto que o aumentou); d) a fixação 
da base de cálculo do IPVA (CF, art. 155, III) e do IPTU (art. 156, I). 

 

A anterioridade não diz respeito a alterações no índice de correção monetária, desde que não 
implique aumento velado de tributos.  

 

Quanto à revogação de benefício fiscal (anistia) de ICMS, o STF entendeu equivale a majoração de 
imposto, submetendo-se à anterioridade normal e nonagesimal (RE 564.225 AgR, 1ª T, j. 2-9-2014; 
RE 1.099.076 AgR-AgR-segundo, 2ª T, j. 9-4-2018). Em sentido diverso, entendendo tratar-se de 
questão vinculada a política econômica: RE 617.389 AgT, 2ª T, 8-5-2012). 

 

Todavia, se a revogação de isenção se referir a imposto sobre patrimônio ou renda, aí há previsão 
expressa de aplicação da anterioridade, conforme art. 104 do CTN. 

 

 

PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 
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144. Dispositivos legais que instituem ou majorem impostos sobre o patrimônio ou renda, que 
lhes definam novas hipóteses de incidência ou que extingam ou reduzam isenções de tais impostos, 
entram em vigor: 

A) Na data de sua publicação; 

B) Nos trinta dias após a sua publicação; 

C) Nas datas neles consignadas; 

D) No primeiro dia do exercício seguinte.  

 

GABARITO: GABARITO: D – CTN, art. 104.  

 

Retroatividade imprópria (retrospectividade) e fatos geradores complexivos 

 

Retroatividade autêntica ou própria é aquela em que a lei nova alcança fatos pertencentes ao 
passado. 

 

Retroatividade inautêntica ou imprópria (retrospectividade) tem a ver com situações ainda não 
concluídas por ocasião do advento da lei nova (fatos geradores complexivos), sendo por ela 
alcançadas. 

 

Assim, há peculiaridades quanto aos chamados impostos de período, como são o imposto de renda 
e a contribuição social sobre o lucro. A eles, o CTN consagra regra especial no art. 144, §2º: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da 
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 
tributária a terceiros. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de 
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se 
considera ocorrido. 

 

145. STF, súm. 584: Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se 
a lei vigente no exercício financeiro em que (ocorreu a auferição de renda / deve ser apresentada a 
declaração). 
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Normas tributárias meramente acessórias, como aquelas que aprimoram a fiscalização, poderão 
ser aplicadas a tributos com fatos geradores já ocorridos: 

 

O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever 
de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere 
à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu 
duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. Do ponto de vista da 
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se 
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas 
como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição 
financeira. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do 
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado 
a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu povo. 
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua 
relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos 
objetivos para a requisição de informação pela administração tributária às instituições financeiras, 
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, 
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. A alteração na 
ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade 
das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à 
Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-
se, portanto, o art. 144, § 1º, do CTN. Fixação de tese em relação ao item a do Tema 225 da 
sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, 
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, 
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para 
a fiscal”. Fixação de tese em relação ao item b do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: 
“A Lei 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo 
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do art. 144, § 1º, do CTN.” 

[RE 601.314, rel. min. Edson Fachin, j. 24-2-2016, P, DJE de 16-9-2016, Tema 225.] 

Vide RE 1.058.429-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 20-2-2018, 1ª T, DJE de 6-3-2018 

 

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA 

146. Segundo o princípio da anterioridade tributária: 

A) É vedado à norma que institui ou majora tributos retroagir em face de fatos geradores ocorridos 
anteriormente à sua edição; 

B) É vedada a cobrança de tributos antes de decorrido um ano da publicação da lei que os 
instituiu ou aumentou; 

C) É vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou. 

D) É vedada a cobrança de tributos sem a previsão da estimativa de sua arrecadação na lei 
orçamentária anual. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11668355
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14444896


211 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

147. Súmula 66 STF: É (legítima / ilegítima) a cobrança do tributo que houver sido aumentado após 
o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. 

 

148. A definição de exercício financeiro consta do art. 34 da Lei 4.320/64: “O exercício financeiro 
(coincidirá / não coincidirá) com o ano civil. 

 

Anterioridade tributária como cláusula pétrea 

 

É sabido que os direitos e garantias individuais constituem cláusula pétrea (CF, art. 60, §6º, IV), 
impassíveis de supressão até mesmo por emendas constitucionais. 

 

Mas não há precisão exata a respeito do que seriam direitos e garantias individuais imunizados 
como cláusulas pétreas. Inclusive, o art. 5º, §2º, da CF consagra o princípio da atipicidade dos 
direitos individuais: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte”. 

 

Pois bem. 

 

O princípio da anterioridade possui umbilical ligação com o sobreprincípio da segurança jurídica, 
garantindo o contribuinte em face de alterações súbitas na legislação tributária.  

 

Na ADI 939, o STF considerou a anterioridade uma garantia individual do contribuinte, considerando 
inconstitucional a EC 03/1933 na parte em que autorizava a União a instituir o IPMF (Imposto 
Provisório sobre Movimentação Financeira) sem observar o princípio da anterioridade: 

 

A EC 3, de 17-3-1993, que, no art. 2º, autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu em vício de 
inconstitucionalidade ao dispor, no § 2º desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica "o 
art. 150, III, b, e VI", da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes princípios e normas 
imutáveis (somente eles, não outros): o princípio da anterioridade, que é garantia individual do 
contribuinte (art. 5º, § 2º; art. 60, § 4º, IV; e art. 150, III, b, da Constituição). 

[ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, j. 15-12-1993, P, DJ de 18-3-1994.] 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=939&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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149. Submete-se ao princípio da anterioridade comum: 

A) IOF; 

B) II; 

C) IR; 

D) IE; 

E) IPI. 

 

150. Também constituem exceções ao princípio da anterioridade, exceto: 

A) Imposto extraordinário de guerra; 

B) Empréstimo compulsório instituído em virtude de guerra ou calamidade pública; 

C) Empréstimo compulsório instituído em razão de investimento público de caráter relevante e 
urgente; 

D) A CIDE sobre importação ou exportação de combustíveis, no tocante a redução e 
restabelecimento de alíquota. 

 

151. Em caso de alteração do índice de correção monetária, entende o STF (aplicável / inaplicável) 
o princípio da anterioridade tributária, (desde que / ainda que) não se trate de aumento velado de 
tributo. 

 

152. Súmula Vinculante 50: Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária 
(submete-se / não se sujeita) ao princípio da anterioridade. 

 

Revogação de benefício fiscal equivale a aumento de tributo, só produzindo efeitos no 
exercícios seguinte? A jurisprudência do STF a esse respeito é divergente: 

 

Em sentido afirmativo: 

Promovido aumento indireto do ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de 
observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do 
inciso III do art. 150 da Carta. Precedente – ADI 2.325 MC/DF, de minha relatoria, julgada em 23 
de setembro de 2004. 

[RE 564.225 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 2-9-2014, 1ª T, DJE de 18-11-2014.]. Ainda: RE 
1.099.076 AgR-AgR-segundo, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2018, 2ª T, DJE de 27-4-2018. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7259969
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14724967
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14724967
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Em sentido negativo: 

 

A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica 
que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras 
de anterioridade tributária previstas na Constituição. 

[RE 617.389 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 8-5-2012, 2ª T, DJE de 22-5-2012.] 

 

Para embolar ainda mais o meio-campo: 

 

Art. 3º da Lei 15.747, de 24 de dezembro de 2007, do Estado do Paraná, que estabelece como data 
inicial de vigência da lei a data de sua publicação. Alteração de dispositivos da Lei 14.260/2003 do 
Estado do Paraná, a qual dispõe sobre o IPVA. Alegada violação ao art. 150, III, c, da CF. A redução 
ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, 
como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo 
em questão, no caso, o IPVA. Não incidência do princípio da anterioridade tributária. Vencida a tese 
de que a redução ou supressão de desconto previsto em lei implica, automática e aritmeticamente, 
aumento do valor do tributo devido. Medida cautelar indeferida. 

[ADI 4.016 MC, rel. min. Gilmar Mendes, j. 1º-8-2008, P, DJE de 24-4-2009.] 

 

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL 

153. O princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de anterioridade mínima: 

A) É absoluto; 

B) É vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou. 

C) Atua como um reforço ao princípio da anterioridade de exercício em prol da segurança jurídica, 
proibindo a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada 
a lei que os instituiu ou aumentou. 

D) Constava da redação originária da Constituição Federal. 

 

154. Submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal: 

A) IOF; 

B) II; 

C) IR; 

D) IE; 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2025072
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=589291&idDocumento=&codigoClasse=555&numero=4016&siglaRecurso=MC&classe=ADI
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E) IPI; 

F) Fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. 

GABARITO: E – CF, art. 150, §1º.  

 

155. Complete o quadro abaixo: 

 

Não se submetem ao princípio da 
anterioridade de exercício ou 
anterioridade comum 

1 –   

 

2 –   

 

3 –   

 

4 –   

 

5 –   

 

6 –   

 

7 –   

Não se submetem ao princípio da 
anterioridade mínima, ou anterioridade 
nonagesimal 

1 –   

 

2 –  

 

3 –  

 

4 –  

 

5 –  
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6 –  

 

Não se submetem ao princípio da 
anterioridade mínima, ou anterioridade 
nonagesimal, no tocante à fixação de 
base de cálculo 

1 –  

 

2 –  

 

 
 

 

156. ADI 4.661 MC: Mostra-se relevante pedido de concessão de medida acauteladora objetivando 
(manter / afastar) a exigibilidade da majoração do IPI, promovida mediante decreto, antes de 
decorridos os noventa dias previstos no art. 150, III, c, da Carta da República. 

 

CF, ART. 150, IV 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

 

 

157. O confisco (esbarra / não se choca) com o art. 5º, XXII, da CF, que garante o direito de 
propriedade. 

 

158. A finalidade extrafiscal de alguns tributos (justifica / não justifica) tributação confiscatória. 

 

159. Confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo Estado (sem / com ) 
indenização. 

 

160. Em nenhuma hipótese a Constituição autoriza o confisco. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso.   
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161. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre 
suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos 
cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, 
de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, (pode / não pode) ter um importe que lhe confira 
característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 
recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual (é / não é) 
confiscatória a multa moratória no importe de 20%. [RE 582.461, repercussão geral, rel. min. Gilmar 
Mendes, j. 18-5-2011, P, DJE de 18-8-2011, Tema 214]. 

 

Não há um critério seguro para se identificar o efeito confiscatório de tributos. 

 

Em impostos sobre o patrimônio (IPTU, IPVA), sobre a sua transmissão (ITBI, ITCMD), é mais fácil 
aferir a questão do confisco, que estará presente sempre que a base calculada (valor a pagar) ficar 
muito próxima da base de cálculo (valor do imóvel, valor do veículo, etc).  

 

Na Alemanha, decidiu-se que a carga tributária incidente sobre um contribuinte não poderá exceder 
a 50% de sua renda. 

  

A mera alíquota não é indicativa suficiente de confisco, haja vista que tributos como o IPI admitem 
alíquota de 100%, 150% ou até 400% sobre o preço do produto. Tributos como o IPI, o ICMS e o 
ISS poderão ter alíquotas elevadas desde que seja possível incorporar tais tributos ao preço final, 
repassando-se ao consumidor. 

 

Multas desproporcionais ou com efeito confiscatório também violam o art. 150, IV. Não obstante, o 
STF já afastou a multa da aferição de caráter confiscatório de tributo: 

 

Tributário. ICMS. Multa com caráter confiscatório. Não ocorrência. Não se pode pretender 
desarrazoada e abusiva a imposição por lei de multa – que é pena pelo descumprimento da 
obrigação tributária –, sob o fundamento de que ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. 

[RE 590.754 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 30-9-2008, 2ª T, DJE de 24-10-2008.] 

 

Prepondera, na aferição de confisco, os princípios da razoabilidade, proibição de excesso e 
proporcionalidade, um tanto subjetivos. 

 

No julgamento da ADI 2.010-2, o STF salientou que a análise da tributação confiscatória deve levar 
em conta a carga tributária como um todo, e não apenas um tributo em particular. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626092
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=557615&codigoClasse=539&numero=590754&siglaRecurso=AgR&classe=RE
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CF, ART. 150, V  

PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE LIMITAÇÕES AO TRÁFFEGO DE PESSOAS OU BENS 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público; 

 

162. É proibido à União, Estados, DF e Municípios estabelecer limitações ao tráfego de (pessoas / 
pessoas ou bens), por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, (inclusive / ressalvada) a 
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público. 

 

163. A limitação ao poder de tributar veiculada pelo art. 150, V, da Constituição é garantia do direito 
fundamental: 

 

A) De propriedade; 

B) De ir e vir; 

C) À vida; 

D) De liberdade de pensamento. 

 

164. A respeito do pedágio: 

A) É pacífico na doutrina e jurisprudência que se trata de tributo, na modalidade taxa, ou do 
contrário não haveria sua menção no art. 150, V. 

B) Sempre foi pacífico tratar-se de preço público, ou seja, tarifa paga ao Estado ou 
concessionárias de rodovias, em decorrência de seu uso. 

C) Sempre existiu divergência quanto a se tratar de tributo, na modalidade taxa, ou preço público, 
na modalidade tarifa. Predominou, no STF, tratar-se de taxa. 

D) Sempre existiu divergência quanto a se tratar de tributo, na modalidade taxa, ou preço público, 
na modalidade tarifa. Predominou, no STF, tratar-se de preço público. 
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CF, ART. 150, VI, e §§2º, 3º e 4º 

IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 
literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem 
como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação 
industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 
15.10.2013) 

(...) 

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e 
aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços 
ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto 
relativamente ao bem imóvel. 

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a 
renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

 

 

* * * * * 

 

Outros dispositivos constitucionais de interesse para o tema: 

 

Art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: (...) – 
trata-se de hipótese de imunidade de taxas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc75.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc75.htm#art1
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Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; – Menciona “isenção”, mas, conforme 
veremos, no tocante às custas judiciais (que possuem natureza de taxa), trata-se de hipótese de 
imunidade. 

 

Art. 184, § 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de 
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. – Menciona “isenção”, mas, 
conforme veremos, trata-se de hipótese de imunidade. 

 

Art. 195, § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. – Menciona “isenção”, mas, 
conforme veremos, trata-se de hipótese de imunidade. 

 

 

 

165. Imunidade é uma norma (positiva / negativa) de competência tributária, afastando a 
possibilidade de tributação de determinadas pessoas ou bases econômicas. 

 

166. (Somente / Não somente) a Constituição estabelece imunidades tributárias. 

 

167. As hipóteses de imunidade tributária (são apenas / não são apenas) aquelas previstas no art. 
150, VI, da Constituição.   

 

168. Proceda à correlação adequada entre as colunas abaixo: 

 

1 – Não incidência tributária ou 
atipicidade tributária 

A – É uma norma tributária negativa constitucional que 
impedirá a incidência da norma tributária sobre situações 
ou pessoas.  

2 – Imunidade tributária B – É um favor fiscal, instituído em lei, que dispensa o 
pagamento do tributo devido. Esse favor legal pode 
ocorrer anteriormente ou posteriormente ao surgimento 
da obrigação tributária. 
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3 – Isenção tributária C – É um favor fiscal, instituído em lei, relativamente a 
multas decorrentes do descumprimento de obrigações 
tributárias. Somente ocorre em relação a fatos geradores 
passados. 

4 – Anistia tributária D - Trata-se da ausência do surgimento da relação 
jurídico-tributária em face da não ocorrência do fato 
gerador. 

  

169. A respeito das espécies de imunidades, proceda à correlação devida: 

1 - Subjetivas A – São estabelecidas em razão de pessoas. Ex: 
imunidade recíproca entre União, Estados, DF e 
Municípios; tempos de qualquer culto, partidos políticos, 
fundações de partidos políticos, sindicatos 
profissionais, instituições de educação e assistência 
social sem fins lucrativos. 

2 – Objetivas B – Dizem respeito à matéria tributável. Ex: livros, 
jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão; 
fonogramas e videofonogramas produzidos no Brasil. 

  

170. Literalidade do art. 150, VI: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir (impostos / tributos) 
sobre... 

 

PRINCÍPIO DA IMUNIDADE RECÍPROCA 

 

171.  Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir (impostos / tributos) sobre (patrimônio / 
renda / serviços / patrimônio ou renda / patrimônio, renda ou serviços) uns dos outros. 

 

 

172. ADI 2.024: É da jurisprudência do Supremo Tribunal que o princípio da imunidade tributária 
recíproca – ainda que se discuta a sua aplicabilidade a outros tributos, que não os impostos – (pode 
/ não pode) ser invocado na hipótese de contribuições previdenciárias. 

 

173. Determinado Município adquire um produto, em cujo preço está embutido o valor do IPI. Em 
casos assim, o valor do IPI (será devido / não será devido, pois o Município detém imunidade 
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tributária). Neste sentido, diz a Súmula 591 do STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador 
(estende-se / não se estende) ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. 

 

174. A União possui determinado bem imóvel no Município de Belo Horizonte, cedendo-o a uma 
concessionária de serviço público, ou seja, a uma empresa particular que explora atividade 
econômica. Neste caso, (incidirá / não incidirá) IPTU sobre o imóvel, (pois cedido a pessoa jurídica 
de direito privado devedora do tributo / por se tratar de imóvel de titularidade de pessoa jurídica de 
direito público). 

 

175. RE 601.720, com repercussão geral, tema 437: “(Incide / Não incide) o IPTU considerado 
imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do 
tributo”. 

 

176. RE 594.015, repercussão geral, tema 385: (Incide / Não incide) o IPTU considerado imóvel de 
pessoa jurídica de direito público arrendado a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tribute. 

 

177. Vimos que os casos acima tratam de CESSÃO e ARRENDAMENTO DE IMÓVEL. Em caso 
de aluguel, a solução poderá ser (a mesma / distinta). Súmula Vinculante 52, concernente às 
entidades do art. 160, VI, c:  Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel 
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde 
que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. 
Saliente-se que no caso dos entes federados, inclusive a comprovação de aplicação do retorno 
financeiro nas atividades da administração é dispensado. 

 

178. A respeito da imunidade recíproca, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Diz respeito a impostos. 

B) É princípio garantidor da Federação, e, por isso, cláusula pétrea, imutável. 

C) É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que 
se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

D) É extensiva, com ressalvas, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e INFRAERO. 

E) É extensiva a empresas públicas e sociedades de economia mista. 

  

 

• Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do 
serviço postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com 
particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. 
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Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição. Condição de sujeito passivo de 
obrigação acessória. Legalidade. (...) O transporte de encomendas está inserido no rol das 
atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do 
Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. Não há comprometimento do status de 
empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte 
de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de 
um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. 
[RE 627.051, rel. min. Dias Toffoli, j. 12-11-2014, P, DJE de 11-2-2015, Tema 402.] 

 

  

• IPTU. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art. 150, 
VI, a, da CF). Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras 
de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a ECT como uma empresa prestadora de 
serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. A imunidade recíproca prevista 
no art. 150, VI, a, da Constituição alcança o IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da 
ECT e por ela utilizados. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis 
afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica. Na dúvida suscitada pela 
apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de quais imóveis estariam afetados ao 
serviço público e quais não, não se pode sacrificar a imunidade tributária do patrimônio da empresa 
pública, sob pena de se frustrar a integração nacional. As presunções sobre o enquadramento 
originariamente conferido devem militar a favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido 
o status de imune, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de 
prova em contrário produzida pela administração tributária. 
[RE 773.992, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-10-2014, P, DJE de 19-2-2015, Tema 644.] 

 

• A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de extensão da imunidade 
tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, a, da CF, à Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (INFRAERO), na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. Esta 
Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a Infraero faz jus à imunidade recíproca 
prevista no art. 150, VI, a, da CF. 
[ARE 638.315 RG, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 9-6-2011, P, DJE de 31-8-2011, Tema 412.] 

 

 

• As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital 
social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária prevista na alínea a do inciso VI 
do art. 150 da CF. 

[RE 580.264, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 16-12-2010, P, DJE de 6-10-2011, Tema 115.] 

 

A jurisprudência do STF entende que a sociedade de economia mista prestadora de serviço público 
de água e esgoto é abrangida pela imunidade tributária recíproca, nos termos da alínea a do inciso 
VI do art. 150 da CF. 

[RE 631.309 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 27-3-2012, 2ª T, DJE de 26-4-2012.] 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7795987
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626887
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628371
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1941338
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179. CF, art. 150, § 2º - A imunidade tributária recíproca é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere (a qualquer patrimônio, rendo ou serviços 
/ ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes). 

 

180. Súmula 583 do STF: Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de 
autarquia é (contribuinte do / imune ao) IPTU. 

 

181. Por (ostentar / não ostentar) natureza de autarquia, a imunidade recíproca (se aplica / não se 
aplica) a Conselhos de Fiscalização Profissional. 

 

182. CF, art. 150, §3º: A imunidade reconhecida a entes federativos, autarquias e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público (aplicam-se / não se aplicam) ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 
usuário, (e / nem) exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao 
bem imóvel. 

 

 

IMUNIDADE SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO 

183. A imunidade do art. 150, VI, b (aplica-se / não se aplica) a maçonarias. RE 562.351. 

 

184. A imunidade do art. 150, VI, b (aplica-se / não se aplica) a cemitérios. RE 578.562.   

 

185. Art. 150, §4º: A imunidade tributária sobre templos de qualquer culto compreende (toda sorte 
de impostos, indistintamente / somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as 
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas). 

 

186. Jurisprudência do STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, b, da CF deve abranger (somente 
os prédios onde situados os templos / não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o 
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas). 

 

187. A imunidade de templos é uma imunidade (incondicionada / condicionada, nos termos da lei).  

 

IMUNIDADES SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS DE PARTIDOS POLÍTICOS, 
ENTIDADES SINDICAIS PROFISSIONAIS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS 
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188. CF, art. 150, VI, c: É vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos 
políticos, (salvo quanto às / inclusive) suas fundações, das entidades (sindicais / sindicais dos 
trabalhadores), das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos (da lei / previstos em lei complementar). Mas atenção com isso. Vide questão abaixo. 

 

189. ATENÇÃO: ADI 1.802, j. 12-4-2018: Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte 
dedicou uma seção específica às ‘limitações do poder de tributar’ (art. 146, II, CF) e nela fez constar 
a imunidade das instituições de assistência social. _________________ (Com / Mesmo com) a 
referência expressa ao termo ‘lei’, não há mais como sustentar que ___________________ (existe / 
inexiste) reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do quórum 
qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para se dar maior 
estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente 
uniformes e rígidas. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de 
tributar _____________________ (impede / não impede) que o constituinte selecione matérias 
passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às 
modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. 
Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei 
_________________________ (complementar / ordinária) direcionadas a evitar que falsas 
instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer 
_________________________________ (que não há espaço / um espaço) de atuação para o 
legislador ordinário no trato da matéria. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs 
2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem 
sobre o modo beneficente, no caso de assistência e educação, de atuação das entidades acobertadas 
pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas 
entidades, ___________________________ (padecem / não padecem) de vício formal, por 
_______________________ (invadir / não invadir) competência reservada a lei complementar. Os 
aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da 
regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, 
__________________________ (não são / continuam) passíveis de definição por lei ordinária. 

 

190. CF, art. 150, §4º: A imunidade tributária em questão compreende (toda sorte de impostos, 
indistintamente / somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas).  

 

191. Súmula Vinculante 52: (Quando / Ainda quando) alugado a terceiros, (deixa de ser / 
permanece) imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, 
VI, c, da CF, (desde / mesmo) que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais 
tais entidades foram constituídas.  

 

192. Súmula 730 do STF: A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem 
fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, (alcança / somente alcança) as entidades fechadas 
de previdência social privada (mesmo que haja / se não houver) contribuição dos beneficiários. 

 

Contribuinte de fato e contribuinte de direito 
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Embora o §4º do art. 150 dê a entender que a imunidade tributária dos entes do inciso VI, c, abranja 
apenas impostos sobre patrimônio, renda e serviços, a jurisprudência realiza interpretação extensiva, 
alcançando todos os impostos, como é o caso do IOF ou do II. 

 

Questão distinta é a dos impostos que incidem sobre mercadorias, produtos e serviços, cujo preço 
acaba sendo repassado ao consumidor. Quanto a estes tributos, existe a dicotomia entre contribuinte 
de direito e contribuinte de fato. 

 

Contribuinte de direito é a pessoa constante do polo passivo da obrigação tributária. Por exemplo, a 
empresa fabricante de um produto que deve recolher IPI, ou um vendedor que deve recolher ICMS, 
ou um prestador de serviços que deve recolher ISS. 

 

Contribuinte de fato é o consumidor, o comprador ou o cliente, pois no fim das contas o valor do 
imposto estará embutido no preço da mercadoria, produto ou serviço. 

 

As imunidades tributárias dizem respeito ao contribuinte de direito. Se ele não for beneficiário de 
imunidade, o imposto deverá ser pago, ainda que o contribuinte de fato seja pessoa imune. 

 

 

193. RE 608.872, repercussão geral, tema 342: Imunidade do art. 150, VI, c, CF. Entidade 
beneficente de assistência social. ICMS. Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na 
qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte ________________ 
(de direito / de fato). Repercussão econômica. __________________ (Relevância / Irrelevância). (...) 
"A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte 
__________________ (de direito / de fato / de fato ou de direito), mas não na de simples contribuinte 
de ___________________ (direito / fato), sendo ____________________ (relevante / irrelevante) 
para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo 
envolvido." 

 

194. AI 731.786: Entidade educacional que não é contribuinte de direito do ICMS relativo a serviço 
de energia elétrica (tem / não tem) benefício da imunidade em questão, uma vez que esta (alcança / 
não alcança) o contribuinte de fato. 

 

195. RE 767.332 RG, repercussão geral, tema 693: A imunidade tributária, prevista no art. 150, 
VI, c, da CF/1988, (não se aplica / aplica-se) aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de 
propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os 
requisitos legais.  
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Quanto a terrenos baldios, diferentemente dos temporariamente ociosos, encontramos o seguinte 
julgado: 

 

Terrenos baldios sem vinculação às finalidades essenciais da entidade afastam a imunidade 
prevista no art. 150, VI, c, da CF. 

[RE 375.715 ED, rel. min. Ellen Gracie, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 24-9-2010.] 

= AI 661.713 AgR, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 19-3-2013, 1ª T, DJE de 27-5-2013 

 

 

IMUNIDADE DE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS e O PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO 

196. Súmula 657 do STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF (abrange / não abrange) 
os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. 

197. RE 595.676, repercussão geral, tema 259: A imunidade prevista no art. 150, VI, da CF (alcança 
/ não alcança) componentes eletrônicos, (ainda que / quando) destinados, exclusivamente, a integrar 
a unidade didática com fascículos periódicos impressos. 

 

198. RE 330.817, repercussão geral, tema 593: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, 
da CF/1988 (aplica-se / não se aplica) ao livro eletrônico, inclusive aos suportes exclusivamente 
utilizados para fixá-lo. 

 

199. A presente imunidade é do tipo (subjetiva / objetiva), incidindo sobre a(o) (pessoa / objeto) 
tributada(o). Assim, (alcança / não alcança) imposto incidente sobre faturamento da empresa que 
comercializa o livro. 

 

200. RE 221.239: "Álbum de figurinhas". (Admissibilidade / Inadmissibilidade). 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 este 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 infantojuvenil. 

 

Imunidade de insumos 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614493
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3858751
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A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que insumos que possam ser enquadrados no 
conceito de “papel” são imunes. Ex: papel especial para capa de livros. 

 

Papel: filmes destinados à produção de capas de livros. CF, art. 150, VI, d. Material assimilável a 
papel, utilizado no processo de impressão de livros e que se integra no produto final – capas de 
livros sem capa dura – está abrangido pela imunidade do art. 150, VI, d. Interpretação dos 
precedentes do STF, pelo seu Plenário, nos RE 174.476/SP, RE 190.761/SP, rel. min. Francisco 
Rezek, e RE 203.859/SP e RE 204.234/RS, rel. min. Maurício Corrêa. 

[RE 392.221, rel. min. Carlos Velloso, j. 18-5-2004, 2ª T, DJ de 11-6-2004.] 

 

Porém, máquinas de impressão, tintas, etc, não são abrangidos. 

 

 

A regra imunizante constante do art. 150, VI, d, da CF não pode ser interpretada de modo amplo e 
irrestrito. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e chapas de 
gravação destinadas à publicação de jornal. 

[AI 735.816 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 23-3-2018, 1ª T, DJE de 11-4-2018.] 

 

 

FONOGRAMAS E VIDEOGRAMAS MUSICAIS, E RESPECTIVOS SUPORTES 

201. CF, art. 150, VI, e: é vedado cobrar impostos sobre fonogramas e videofonogramas (musicais 
/ musicais produzidos no Brasil) contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por (artistas / artistas brasileiros) bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham, (inclusive / salvo) na etapa de replicação industrial de mídias 
ópticas de leitura a laser. 

 

CF, ART. 150, § 5º 

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e serviços. 

 

202. CF, art. 150, § 5º A (lei / lei complementar) determinará medidas para que os consumidores 
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 

 

CF, ART. 150, § 6º 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=221018&PROCESSO=174476&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=1895
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=231769&PROCESSO=190761&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=1895
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=238998&PROCESSO=203859&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2040
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=239225&PROCESSO=204234&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=1886
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=261704&PROCESSO=392221&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2155
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14631067
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§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 
2.º, XII, g. 

 

203. Art. 150, § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 
mediante (lei / lei complementar / lei específica), federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 
prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. 

 

204. Misabel Derzi: A norma em apreço visa a (evitar / premiar) oportunismos de grupos 
parlamentares que introduziam favores em leis estranhas ao tema tributário, aprovadas pelo silêncio 
ou desconhecimento da maioria. 

 

205. Súmula 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, (podem / não 
podem) ser livremente suprimidas. 

 

206. ADI 4.976: É (constitucional / inconstitucional) a isenção fiscal relativa a pagamento de custas 
judiciais, concedida por Estado soberano que, mediante política pública formulada pelo respectivo 
governo, buscou garantir a realização, em seu território, de eventos da maior expressão, quer 
nacional, quer internacional. Legitimidade dos estímulos destinados a atrair o principal e indispensável 
parceiro envolvido, qual seja, a Fifa [Federação Internacional de Futebol], de modo a alcançar os 
benefícios econômicos e sociais pretendidos. 

 

207. ADI 4.033: Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 13, § 3º, da LC 123/2006, 
que isentou as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional ou "Supersimples". (Acolhida / Rejeitada) a alegação de violação 
da reserva de lei específica para dispor sobre isenção, uma vez que (há / não há) pertinência temática 
entre o benefício fiscal e a instituição de regime diferenciado de tributação. Ademais, ficou 
comprovado que o Congresso Nacional não ignorou a existência da norma de isenção durante o 
processo legislativo. 

 

CF, ART. 150, §7º  

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA) 

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada 
a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.  
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* * * * * 

 

Este dispositivo trata da chamada substituição tributária para frente. 

 

A substituição tributária é um mecanismo que visa a facilitar a fiscalização do recolhimento do 
tributo.  

 

O tema comporta um estudo mais detalhado quando do exame do art. 128 do CTN. Agora, uma 
visão panorâmica é o quanto basta. 

 

208. Proceda à correlação adequada entre as colunas: 

1 – Substituição tributária antecedente, 
regressiva ou para trás 

A – Ocorre quando o imposto a ser recolhido diz respeito 
a fatos geradores que presumivelmente ocorrerão. Por 
exemplo, determina-se a uma empresa que fabrica 
cervejas que recolha, assim que venda sua cerveja a 
bares, já recolha o ICMS incidente sobre a venda da 
cerveja por bares aos consumidores. O tributo é recolhido 
antecipadamente ao fato gerador, pois ainda não houve a 
venda da cerveja ao consumidor. 

2 – Substituição tributária 
consequente, progressiva ou para 
frente, também chamado de 
antecipação tributária 

B - Ocorre quando o imposto a ser recolhido é proveniente 
da operação ou prestação de serviço já ocorrida. Por 
exemplo: Determinação para que uma empresa que 
fabrica refrigerantes recolha o ICMS devido pelos 
produtores de soja que venderam seu produto à empresa 
para fabricar seus refrigerantes.  

3 – Substituição tributária 
concomitante 

C – Aqui, no ato da ocorrência do fato gerador ocorre a 
transferência da responsabilidade tributária. Por exemplo, 
embora a rigor o contribuinte para o INSS seja o segurado, 
ao remunerar um trabalhador a empresa deve reter na 
fonte a contribuição devida pelo empregado, detendo ela a 
responsabilidade de recolher o valor à previdência. 

 

 

209. CF, art. 150, § 7º A (lei / lei complementar) poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso 
não se realize o fato gerador presumido.  
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210. A hipótese do art. 150, §7º, diz respeito à chamada substituição tributária (concomitante / para 
frente / para trás). 

 

211. Na substituição para frente, dá-se a tributação por um fato gerador (ocorrido / presumido, de 
potencial ocorrência). 

 

A EC 3/1993, ao introduzir no art. 150 da CF/1988 o § 7º, aperfeiçoou o instituto, já previsto em 
nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao estabelecer 
a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo 
fato a final. A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência 
antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-
se regulamentado por lei complementar que, para definir-lhe a base de cálculo, se valeu de critério 
de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade. A lei complementar, por igual, definiu 
o aspecto temporal do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do 
estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando margem para cogitar-se de momento 
diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no art. 114 do CTN, que tem o fato gerador 
da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando 
ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese 
de sua não realização final. Admitir o contrário valeria por despojar-se o instituto das vantagens 
que determinaram a sua concepção e adoção, como a redução, a um só tempo, da máquina-fiscal 
e da evasão fiscal a dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, 
eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação. 

 
[ADI 1.851, rel. min. Ilmar Galvão, j. 8-5-2002, P, DJ de 22-11-2002.] 
= Rcl 5.639, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-9-2014, 1ª T, DJE de 14-11-2014  
= RE 453.125 AgR-segundo, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 21-10-2011 
Vide RE 593.849, rel. min. Edson Fachin, j. 19-10-2016, P, DJE de 5-4-2017, Tema 201 

 

212. RE 593.849, repercussão geral, tema 201: É (devida / indevida) a restituição da diferença do 
ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da 
operação for inferior à presumida. 

 

CF, ART. 151  

Art. 151. É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, 
admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 
sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266781
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7236545
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628921
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12692057
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II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis 
superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes; 

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios. 

 

PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA 

213. CF, art. 151, I – é vedado à União instituir (imposto, apenas, / tributo) que não seja uniforme 
em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município, em detrimento de outro, (inadimitindo-se / admitida) a concessão de 
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as 
diferentes regiões do País; 

 

214. RE 592.145, repercussão geral, tema 80: surge (constitucional / inconstitucional), sob o ângulo 
do caráter seletivo, em função da essencialidade do produto e do tratamento isonômico, o art. 2º da 
Lei 8.393/1991, a revelar alíquota máxima de IPI de 18%, assegurada a isenção, quanto aos 
contribuintes situados na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), e autorização para 
redução de até 50% da alíquota, presentes contribuintes situados nos Estados do Espírito Santo e do 
Rio de Janeiro. 

 

TRIBUTAÇÃO SOBRE RENDA DAS OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA E DE AGENTES 
ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS 

215. CF, art. 151, II – é vedado à União (tributar a renda das obrigações da dívida pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos 
respectivos agentes públicos / tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes 
públicos,) em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. 

 

PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE ISENÇÕES HETERÔNOMAS 

216. É (lícito / vedado) à União instituir isenções de (impostos, apenas / tributos) da competência 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

 

Tratados internacionais e isenções heterônomas 

 

A cláusula de vedação inscrita no art. 151, III, da Constituição – que proíbe a concessão de isenções 
tributárias heterônomas – é inoponível ao Estado Federal brasileiro (vale dizer, à República 
Federativa do Brasil), incidindo, unicamente, no plano das relações institucionais domésticas que se 
estabelecem entre as pessoas políticas de direito público interno (...). Nada impede, portanto, que o 
Estado Federal brasileiro celebre tratados internacionais que veiculem cláusulas de exoneração 
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tributária em matéria de tributos locais (como o ISS, p. ex.), pois a República Federativa do Brasil, 
ao exercer o seu treaty-making power, estará praticando ato legítimo que se inclui na esfera de suas 
prerrogativas como pessoa jurídica de direito internacional público, que detém – em face das 
unidades meramente federadas – o monopólio da soberania e da personalidade internacional. 

[RE 543.943 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 30-11-2010, 2ª T, DJE de 15-2-2011.]   

 

217. O princípio da proibição de isenções heterônomas (comporta / não comporta) exceções. 

 

218. Na hipótese da União apresentar-se como Estado Brasileiro, e não como mero ente federativo, 
como é o caso da celebração de tratados internacionais, a isenção de tributos estaduais e municipais 
(não poderá / poderá) ocorrer.  

 

CF, ART. 152 

PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA OU 
DESTINO 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

 

 

219. Literalidade do art. 152 da CF: É vedado (à União, Estados, Distrito Federal e Municípios / aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios) estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, 
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

 

220. ADI 5.472: (Ofende / Não ofende) a vedação à discriminação tributária de natureza espacial a 
fixação de reserva de mercado a prestadores domiciliados em determinado Estado-membro como 
requisito para a fruição de regime tributário favorecido e de acesso a investimentos públicos. (É 
justificável / Não é justificável) a discriminação em razão da origem ou do destino com base na 
redução das desigualdades regionais, porquanto arrosta o mercado único e indiferenciado do ponto 
de vista tributário, reflexo da própria soberania nacional e da unidade política e econômica da 
República. 

 

  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=619003
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DIA 9 

DIREITO DE EMPRESA 

 

Parte I 

O direito comercial (histórico), teoria da Empresa, Empresário e Registro. 
(Márcio Catapani) 

 

Parte II 

Nome empresarial, prepostos, escrituração, estabelecimento empresarial 
(Márcio Catapani) 

 
 
 

PARTE I 
Início: 
Término: 

Acertos: _____/100 

 
I – O direito comercial  

 

1/2. Em 2002, com a edição do novo Código Civil brasileiro, houve a _______ legislativa do direito 

privado brasileiro. No entanto, mesmo com o novo diploma, o direito comercial manteve sua 

autonomia, tendo em vista que é informado por _______ próprios. 

 

3. No que diz respeito às fontes do direito comercial, vale lembrar que os _______ [costumes] 

desempenham um papel mais importante do que na maior parte dos outros ramos do direito. Nesse 

sentido, vale lembrar que o direito comercial tem sua origem essencialmente consuetudinária. 

 

4. Segundo Ascarelli, sempre existiram regras sobre matéria mercantil, inclusive em normatizações 

antigas, tal como (o Código de Hammurabi/ a Lei do Talião). 
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5. Entretanto, nos tempos antigos, não se identificava a existência de um conjunto de normas sobre 

mercancia coordenadas por princípios comuns. Isso passou a ser constatado apenas durante o 

(feudalismo/renascimento). 

 

6. O primeiro período histórico do direito comercial situa-se, segundo Ascarelli, entre a segunda 

metade do século XII e a segunda do XVI. Nessa fase, o direito comercial era aquele aplicável aos 

integrantes de uma determinada (corporação/organização) de ofício, a dos comerciantes. 

 

7. Pode-se dizer que, nesse primeiro período, é adotado um critério (objetivo/subjetivo) para definir o 

campo de incidência do direito comercial. 

 

8. As corporações de comerciantes possuíam jurisdições próprias, cujas decisões eram 

fundamentadas essencialmente nos usos e ________ praticados por seus membros. 

 

9/10. Na última metade do século XVI, com o florescer do (industrialismo/mercantilismo), inicia-se, 

segundo Ascarelli, o segundo período do direito comercial. Nessa fase, o direito comercial (ainda 

é/não é mais) o direito da corporação dos comerciantes, mas a uniformização das normas jurídicas 

sobre atividades econômicas ganha destaque, em especial durante a unificação da Inglaterra e 

França. 

 

11/12. Ainda segundo Ascarelli, o terceiro período da evolução histórica do direito mercantil inicia-se 

com a codificação [napoleônica/imperialista]. Assim, a partir de 1808, o direito comercial passa a ser 

o direito dos “atos de ________”. 

 

13/14. Segundo a teoria dos atos de comércio, o direito comercial deixou de ser visto como aquele 

de uma certa categoria de profissionais, organizados em corporações próprias. Nesses termos, o 

direito comercial tornou-se a disciplina de um conjunto de ____ (atos/negócios) que, em princípio, 

(podem/não podem) ser praticados por qualquer cidadão. 

 

15. Ainda conforme Ascarelli, o quarto e último período da história do direito comercial teve como 

marco inicial a edição, em 1942, na Itália, do Codigo Civile, que (reúne/não reúne) numa única lei as 

normas de direito privado (civil, comercial e trabalhista). 

 

16. Nesse período, o núcleo do direito comercial deixou de ser o “ato de comércio” e passou a ser a 

(empresa/mercancia). 

 

17/19. Segundo a teoria italiana, empresa é a (atividade econômica/sociedade) organizada, com o 

objetivo de _______, para a produção ou ___________ de bens ou _________. 

 

20. A empresa (se confunde/não se confunde) com o empresário (sujeito). 

 

21. A empresa (se confunde/não se confunde) com o estabelecimento empresarial (coisa). 

 

22/23. Conclui-se, em suma, que, no direito de tradição romanística, a que se filia o brasileiro, podem 

ser identificados dois grandes sistemas de disciplina privada da economia: o (americano/francês) e 

o (inglês/italiano). 

 

24. No direito (americano/francês), as atividades econômicas são agrupadas em dois grandes grupos 

(civis ou comerciais), sujeitos a regimes próprios. 
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25. No direito (inglês/italiano), há um regime geral para o exercício de atividades, do qual se excluem 

algumas poucas, que demandam tratamento específico. 

 

26. O modelo francês de regular o exercício da atividade econômica, sob o ponto de vista do direito 

privado, encontra sua síntese na (teoria da empresa/teoria dos atos de comércio). 

 

27. Já o modelo italiano de regular o exercício da atividade econômica, sob o ponto de vista do direito 

privado, encontra sua síntese na (teoria da empresa/teoria dos atos de comércio). 

 

28. O Código Comercial brasileiro adotou o modelo (francês/italiano). 

 

29. O (Regulamento/Regimento) n. 737, de 1850, trouxe uma lista de atividades consideradas como 

de mercancia. 

 

30. A partir dos anos 60, entretanto, o direito comercial brasileiro passou a se aproximar mais do 

modelo _________. 

 

31. O Código Civil de 2002 adotou expressamente a teoria da _______. 

 

 

II – Empresário e registro 

 

32/34. Nos termos do art. 966 do Código Civil: 

“Considera-se empresário quem exerce (profissionalmente/habitualmente) atividade econômica 

______________ para a _____________ ou circulação de bens ou de __________.” 

 

35. Observa-se que o Código Civil traz definição expressa de empresário, e não de _____________. 

 

36. A empresa pode ser explorada por uma pessoa física (empresário individual) ou jurídica 

(sociedade empresária). (VERDADEIRO/FALSO). 

 

37/40. Ainda segundo o parágrafo único do art. 966 do Código Civil: 

“Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão ______, de natureza 

científica, literária ou _______, ainda com o ________ de auxiliares ou colaboradores, salvo se o 

exercício da profissão constituir _______ de empresa.” 

 

41. É obrigação do empresário o registro na ___________ do Estado em que situado.  

 

42. Os órgãos de registro de empresas são, em nível federal, o Departamento Nacional do Registro 

do Comércio (sigla _______), e, em nível estadual, as Juntas Comerciais. 

 

43/44. Correlacione o órgão à atividade correspondente: 

Dep. Nacional do Registro do Comércio 

 

Execução do registro de empresas 

 

Junta Comercial 

 

Funções de disciplina, supervisão e 

fiscalização do registro de empresas 
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45. A vinculação hierárquica a que se submetem as Juntas Comerciais é de natureza 

(federal/estadual/híbrida).  

 

46. Em matéria de direito comercial e de registro de comércio, as Juntas não se sujeitam ao 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI). (VERDADEIRO/FALSO)  

 

47. Em questões administrativas e financeiras, as Juntas se subordinam ao governo estadual. 

(VERDADEIRO/FALSO)  

 

48. Uma sociedade limitada teve sua constituição indeferida pela Junta Comercial. Nesse caso, 

eventual ação judicial que venha a ser proposta pela sociedade será de competência da Justiça 

______. 

 

49. Construções Econômicas S.A. teve sua habilitação indeferida em procedimento licitatório voltado 

à construção da nova sede da Junta Comercial do Estado. Nesse caso, eventual ação judicial que 

venha a ser proposta pela construtora será de competência da Justiça ______. 

 

50. As sociedades simples, não empresárias, não são registradas nas Juntas, mas sim no ________ 

Civil de Pessoas Jurídicas.  

 

51. Os atos do registro de empresas praticados pelas Juntas Comerciais são: a _______, o 

arquivamento e a autenticação.  

 

52/53. A matrícula e seu cancelamento dizem respeito a atividade de alguns profissionais 

tradicionalmente sujeitos ao controle das Juntas. São eles: os leiloeiros, os _________ públicos, os 

________ comerciais, os trapicheiros e os administradores de armazéns-gerais.  

 

54. (O arquivamento/A autenticação) refere-se à grande generalidade dos atos levados ao registro 

de empresas, tais como os de constituição, alteração, dissolução e extinção de sociedades. 

 

55. (O arquivamento/A autenticação) refere-se aos instrumentos de escrituração (livros contábeis, 

fichas, balanços, demonstrações financeiras, etc) impostos por lei aos empresários em geral.  

 

56. Ato do DREI definirá o que são atos, documentos e declarações que contenham informações 

meramente cadastrais. Estes serão levados a registros __________________ (automaticamente / 

pelo próprio interessado) ___________________ (ainda que / quando) puderem ser obtidos de 

outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. 

 

57. Os atos de registro de empresas têm alcance formal, apenas. A Junta Comercial não aprecia o 

mérito do ato praticado, mas tão somente a observância das formalidades legais. 

(VERDADEIRO/FALSO)  

 

58. João de Deus ingressa como sócio na Maquinários e Equipamentos S.A. Segundo o art.36 da 

Lei n. 8.934/94, a ata da assembleia admitindo o ingresso de novo sócio deverá ser protocolizada na 

Junta Comercial no prazo de 30 dias, a contar da sua assinatura. 

a) Protocolizada a ata no 28º dia, os efeitos do registro, ou seja, o ingresso de novo sócio, produzir-

se-ão (a partir da data da assinatura do documento/a partir do ato administrativo concessivo do 

registro).  
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b) Protocolizada a ata no 32º dia, os efeitos do registro, ou seja, o ingresso do novo sócio, produzir-

se-ão (a partir da data da assinatura do documento/a partir do ato administrativo concessivo do 

registro).  

 

59. Maria das Dores ingressa como sócia na Corações Unidos Ltda. Segundo o art. 1.075, parágrafo 

2º, do CC, a ata da assembleia admitindo o ingresso da nova sócia deverá ser protocolizada na Junta 

Comercial no prazo de (20/45) dias, a contar da data da reunião.  

 

60. A matrícula, o arquivamento e a autenticação de atos pela Junta Comercial submetem-se (apenas 

ao regime de decisão colegiada/apenas ao regime de decisão singular/tanto ao regime de decisão 

colegiada como ao de decisão singular).  

 

61. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos 

existentes nas Juntas Comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido. 

(VERDADEIRO/FALSO)  

 

62. A proteção ao nome empresarial não decorre automaticamente do arquivamento dos atos 

constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações. (VERDADEIRO/FALSO)  

 

63/64. O nome empresarial obedecerá aos princípios da (veracidade/fidedignidade) e da 

(novidade/verossimilhança).  

 

65/72. Não podem ser arquivados (assinale as alternativas corretas): 

(  ) - os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares ou que contiverem 
matéria contrária aos bons costumes ou à ordem pública, bem como os que colidirem com o 
respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente; 
(   ) – os documentos que contenham deliberações societárias injustas; 
(   ) - os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis de qualquer espécie ou 
modalidade em que figure como titular ou administrador pessoa que esteja condenada pela prática 
de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil; 
(   ) – os documentos que prevejam eleição de diretor sem experiência no ramo da companhia; 
(   ) - os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não 
designarem o respectivo capital, bem como a declaração precisa de seu objeto, cuja indicação no 
nome empresarial é facultativa; 
(   ) - a prorrogação do contrato social, depois de findo o prazo nele fixado; 
(   ) – os documentos que contenham deliberações societárias prejudiciais aos negócios da 
companhia;  
(   )  - os atos de empresas mercantis com nome semelhante a outro já existente. 
 

 

73. Das decisões do plenário da Junta Comercial cabe recurso ao _________________________ 

(Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo / Departamento Nacional de Registro 

Empresarial e Integração), como última instância administrativa.  

 

74. As alterações contratuais ou estatutárias poderão ser efetivadas por escritura pública ou 

particular, (independentemente da / seguindo a mesma) forma adotada no ato constitutivo.  

 

75. Expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, esta (não perderá / perderá) a 

proteção do seu nome empresarial. 

 

76. Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais _________________________ 

(demandam / são dispensados de) reconhecimento de firma. 
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77. Assinale a alternativa correta:  

Esportes Radicais S.A. teve sua assembleia de constituição realizada em agosto de 2010. Até o 

presente momento, entretanto, a ata de tal assembleia não foi registrada na Junta Comercial. Nesse 

cenário: 

a) os seus sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais, conforme a participação deles 

no capital social da companhia; 

b) os seus sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais; 

c) os seus sócios não respondem pelas obrigações sociais. 

 

78. Ainda no tocante aos sócios da Esportes Radicais S.A., assinale a alternativa correta: 

a) todos os sócios têm responsabilidade direta pelas obrigações sociais; 

b) todos os sócios têm responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais; 

c) apenas o sócio que se apresentar como representante da sociedade tem responsabilidade direta, 

tendo os demais responsabilidade subsidiária; 

d) apenas o sócio que se apresentar como representante da sociedade tem responsabilidade 

subsidiária, tendo os demais responsabilidade direta. 

 

79. A sociedade empresária irregular (tem / não tem) legitimidade ativa para o pedido de falência de 

outro comerciante.  

 

80. A sociedade empresária irregular (pode / não pode) requerer recuperação judicial.  

 

81. A sociedade empresária irregular (pode / não pode) se inscrever no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

82.  O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro 

Registro Público de Empresas Mercantis, neste (também deverá inscrevê-la / não precisará inscrevê-

la).  

 

83. Os empresários rurais (também estão obrigados / não estão obrigados) a se registrar na Junta 

Comercial.  

 

84. Os empresários rurais que se registrarem na Junta Comercial estarão sujeitos ao regime 

(mercantil/civil).  

 

85. Os empresários rurais que não se registrarem na Junta Comercial estarão sujeitos ao regime 

(mercantil/civil).  

 

86. A associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional 

_________________ (poderá / não poderá) requerer inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis. 

 

87. São consideradas microempresas a _______ empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade _______ e o empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil que 

aufira em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00.  

 

88/89. As mesmas pessoas serão consideradas no caso de empresas de _______ porte caso 

aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00. A partir de 1º de janeiro de 2018, esse limite será aumentado para R$ ___________.  
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90. Para auferirem os benefícios que lhe são concedidos pela lei, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte deve estar devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. (VERDADEIRO/FALSO)  

 

91. O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno 

porte, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial 

e (simplificado/sumário), preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor.  

 

92. Microempreendedor Individual (MEI) é o _______ individual que tenha auferido receita bruta, no 

ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional 

e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista na lei, e que seja empresário individual 

que se enquadre na definição do art. 966 do Código Civil ou empreendedor que exerça as atividades 

listadas no art. 18-A da LC 123..  

 

93. Ressalvado o disposto na Lei Complementar n.º 123, são reduzidos a 0 (zero) todos os custos, 

inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, 

ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao 

Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais 

contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de 

anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões 

regulamentadas. (VERDADEIRO/FALSO)  

 

94. Podem ser empresários todos que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem 

legalmente impedidos. (VERDADEIRO/FALSO)  

 

95. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, não 

responderá pelas obrigações contraídas. (VERDADEIRO/FALSO)  

 

96. O incapaz poderá, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa 

antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Nesse caso (assinale 

a alternativa incorreta): 

a) Deverá haver prévia autorização judicial, que avaliará as circunstâncias e os riscos da empresa, 

bem como a conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os 

pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos 

por terceiros; 

b) Ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão 

ou da interdição; 

c) A Junta Comercial somente registrará contratos ou alterações contratuais de sociedade que 

envolva sócio incapaz, se atendidos, de forma conjunta, os seguintes pressupostos: (i) o sócio 

incapaz não pode exercer a administração da sociedade; (ii) o capital social deve ser totalmente 

integralizado; (iii) o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve 

ser representado por seus representantes legais; 

d) Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder 

exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. 

 
97. Os cônjuges podem contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado 
no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. (VERDADEIRO/FALSO)  
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98. O empresário casado não pode, sem outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, 
alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. 
(VERDADEIRO/FALSO)  
 
99. São também arquivados e averbados na Junta Comercial os pactos e declarações antenupciais 
do empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade 
ou inalienabilidade. (VERDADEIRO/FALSO)  
 
100. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de 
reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro 
Público de Empresas Mercantis. (VERDADEIRO/FALSO) 

 

 

PARTE II 
Início: 
Término: 

Acertos: _____/67 
  

 

  

I – Nome Empresarial:  

 

1. Considera-se nome empresarial a ______ ou a denominação adotada, de conformidade com o 

Código Civil, para o exercício de empresa.  

 
2.  Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das 
sociedades simples, associações e __________.  
 

3. O empresário opera sob firma constituída por seu ________, completo ou abreviado, aditando-lhe, 

se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. 

 
4. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual 
somente os nomes daqueles poderão figurar. É admissível, entretanto, que conste somente o nome 
de um deles acrescido da expressão “companhia” ou “cia.”. (VERDADEIRO/FALSO)  
 
5. Ficam (solidária e ilimitadamente/divisível e limitadamente) responsáveis pelas obrigações 
contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade.  
 
6/9. Sobre o nome da sociedade limitada: 
a) Pode ser _______ ou _________, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. 
 
b) A (firma/denominação) será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas 
físicas, de modo indicativo da relação social. 
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c) A (firma/denominação) deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome 
de um ou mais sócios. 
 
d) A omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e __________ dos 
administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.  
 
10. A sociedade cooperativa funciona sob (firma/denominação) integrada pelo vocábulo 
"cooperativa".  
 
11/12. sociedade anônima opera sob (firma/denominação) integrada pelas expressões “sociedade 
anônima” ou “companhia”, por extenso ou abreviadamente, __________________ (facultada / sendo 
obrigatória) a designação do objeto social em seu nome.  
 
13. No nome da sociedade anônima (pode/não pode) constar o nome do fundador, acionista, ou 
pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. 
 
14. A sociedade em comandita por ações adota (firma/denominação/firma ou denominação), aditada 
da expressão “comandita por ações”, facultada a designação do objeto social. 
 
15. A sociedade em conta de participação não pode ter (firma/denominação/firma nem 
denominação).  
 
16. É possível que o empresário tenha nome idêntico de outros já inscritos no mesmo registro, desde 
que acrescente designação que o distinga. (VERDADEIRO/FALSO) 
 
17. O nome empresarial (pode/não pode) ser objeto de alienação. 
 
18. O adquirente de estabelecimento não pode usar o nome do alienante. (VERDADEIRO/FALSO)  
 
19. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, pode ser conservado na firma social. 
(VERDADEIRO/FALSO)  
 
20. A inscrição do empresário na Junta Comercial (assegura/não assegura) o uso exclusivo do nome 
nos limites do respectivo Estado.  
 
21. Qualquer pessoa, se prejudicada, pode ajuizar ação, a qualquer tempo, para anular a inscrição 
do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. (VERDADEIRO/FALSO)  
 
22. Qualquer interessado pode solicitar o cancelamento da inscrição do nome empresarial quando 
cessar o exercício da atividade para o qual foi adotado, ou quando encerrar-se a liquidação da 
sociedade que o inscreveu. (VERDADEIRO/FALSO)  
 

II – Prepostos:  

 
23. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, 
sob pena de responder ___________ pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas.  
 
24. O preposto, (salvo autorização expressa/mesmo com autorização expressa), não pode negociar 
por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo 
gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo 
preponente os lucros da operação.  
 
25. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao ________, encarregado pelo 
preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. 
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26. Considera-se (gerente/supervisor) o preposto permanente no exercício da empresa, na sede 
desta, ou em sucursal, filial ou agência. 
 
27. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o preposto referido no item anterior 
autorizado a praticar (todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados 
/ somente os atos que lhe foram expressamente determinados). 
 
28. Na falta de estipulação diversa, consideram-se (solidários/divisíveis) os poderes conferidos a dois 
ou mais gerentes. 
 
29. As limitações contidas na outorga de poderes ao gerente, para serem opostas a terceiros, 
(independem/dependem) do arquivamento e averbação do instrumento na Junta Comercial.  
 
30.  As limitações contidas na outorga de poderes ao gerente, para serem opostas a terceiros 
comprovadamente conhecedores de tais limitações, (independem/dependem) do arquivamento e 
averbação do instrumento na Junta Comercial.  
 
31. João sempre celebrava contratos com Edson, gerente da Artigos Esportivos Ltda. Somente após 
a última contratação, João tomou conhecimento de que Edson não mais tinha poderes para contratar 
em nome da sociedade. A revogação do mandato, entretanto, não havia sido arquivada pela 
sociedade na Junta Comercial. Nesse caso: 
(   ) A revogação pode ser oposta, pela sociedade, em prejuízo de João. 
(   ) A revogação não pode ser oposta, pela sociedade, em prejuízo a João. 
 
32. Praticando o gerente atos em seu próprio nome, mas à conta do proponente: 
a. apenas o gerente responde; 
b. apenas o preponente responde; 
c. gerente e preponente respondem. 
 
33. O gerente (pode/não pode) estar em juízo em nome do preponente, pelas obrigações resultantes 
do exercício da sua função.  
 
34. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos 
encarregados de sua escrituração, (não produzem / produzem, salvo se houver procedido de má-fé), 
os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.  
 
35. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os 
preponentes, pelos atos (culposos/dolosos/dolosos e culposos).  
 
36. No exercício de suas funções, os prepostos são responsáveis solidariamente com o preponente, 
perante terceiros, pelos atos dolosos. (VERDADEIRO/FALSO) 
 
37. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus 
estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, (ainda que não autorizados por escrito 
/somente nos limites autorizados por escrito).  
 
38. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados fora do 
estabelecimento, (ainda que não autorizados por escrito /somente nos limites autorizados por 
escrito).  
 

III – Escrituração:  

 
39.  O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, 
mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a 
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço ________ e o de resultado econômico. 
 
40. (É / Não é) dispensado da obrigação acima o pequeno empresário.  
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41. É (indispensável/dispensável) o livro Diário, que pode ser substituído por fichas no caso de 
escrituração mecanizada ou eletrônica.  
 
42.  Em regra, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser 
autenticados no _________________ [Registro Público de Empresas Mercantis].  
 
43. No livro _______ serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento 
respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da 
empresa.  
 
44. No livro _______ serão lançados o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo 
ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou 
sociedade empresária.  
 
45.  O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá 
substituir o livro Diário pelo livro _________ Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades 
extrínsecas exigidas para aquele.  
 
46. O _________ patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa 
e indicará, distintamente, o ativo e o passivo.  
 
47. Qualquer juiz ou tribunal poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a 
sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei. 
(VERDADEIRO/FALSO)  
 
48. Apenas quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou 
sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência, o juiz poderá 
autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração. (VERDADEIRO/FALSO)  
 
49. O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, 
ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam examinados na presença do 
empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, 
para deles se extrair o que interessar à questão. (VERDADEIRO/FALSO)  
 
50. Recusado o exame dos livros, determinado judicialmente, ter-se-á como verdadeiro o alegado 
pela parte contrária para se provar pelos livros, admitindo-se, entretanto, contraprova documental. 
(VERDADEIRO/FALSO)  
 
51. As restrições estabelecidas pelo Código Civil ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, 
(aplicam-se / não se aplicam) às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento 
de impostos.  
 
52. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a 
escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, mesmo após a prescrição 
ou a decadência no tocante aos atos neles consignados. (VERDADEIRO/FALSO)  
 

IV – Estabelecimento Empresarial:  

 
53. Na teoria de Asquini, sobre os perfis da empresa, o estabelecimento é o aspecto 
(objetivo/funcional) da empresa. 
 
54. Segundo o Código Civil, estabelecimento é “todo complexo de _______ organizado, para 
exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.  
 
55. O estabelecimento há de ser necessariamente físico. (verdadeiro / falso). 
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56. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins 
de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios 
da sociedade empresária. (verdadeiro / falso) 
 
57. O estabelecimento pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou 
constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza (art. 1.143 do CC). Nesse contexto, a 
doutrina tradicional denomina a alienação do estabelecimento de (trespasse/consignação) e a sua 
locação é chamada (arrendamento/leasing). 
 
58. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só 
produzirá efeitos quanto a _______ depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou 
da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na _______ 
oficial.  
 
59. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação 
do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de 
modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. (VERDADEIRO/FALSO)  
 
60. Caso o devedor empresário aliene o estabelecimento sem comunicar os credores nem reservar 
bens suficientes para saldar o seu passivo, é possível a decretação da _______ do devedor 
empresário.  
 
61. O adquirente do estabelecimento (responde/não responde) pelo pagamento dos débitos 
anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados.  
 
62. No caso de trespasse, o devedor primitivo continua (subsidiariamente/solidariamente) obrigado 
pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da 
data do vencimento.  
 
63. Em caso de trespasse, se não houver autorização expressa, o alienante do estabelecimento não 
pode fazer _______ ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. 
 
64. Em se tratando de arrendamento, a proibição de concorrência perdura pelo prazo do contrato. 
(VERDADEIRO/FALSO)  
 
65/66. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a (sub-rogação/novação) do adquirente 
nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, 
podendo os (terceiros/prejudicados) rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da 
transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.  
 
67. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos 
respectivos devedores, desde o momento da (publicação/contratação) da transferência, mas o 
devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente.  
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DIA 10 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Introdução ao Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Conceito 
de processo. Instrumentalidade do processo. Princípios do Processo. 
(prof. Luiz Fabre) 

 

 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/125 
 

 

CONCEITO DE PROCESSO 

1. Jurisdição é: 

A) Poder-Dever estatal de resolução e pacificação de conflitos por meio de atuação estatal 
substitutiva com definitividade. 

B) Função estatal de aplicar o direito, criando normas aplicáveis às partes de uma relação 
processual. 

C) Todas as alternativas acima. 

 

2. Processo é: 

A) Método de criação de normas jurídicas; 

B) Ato jurídico complexo, isso é, procedimento; 

C) Relação jurídica tridimensional envolvendo partes e magistrado, podendo levar até mesmo à 
perda de bens ou privação de liberdade; 

D) Um amálgama de todos os aspectos acima. 
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A HISTÓRIA DO PROCESSO: DA FASE IMANENTISTA AO PROCESSO INSTRUMENTAL 

3.  Ubi Societas Ibi Jus significa: 

A) Onde houver uma sociedade, haverá direito; 

B) Não existe direito sem ação; 

C) Dai a cada um o que é seu. 

 

4. A partir dos gregos, inicia-se uma criação mais consolidada da ciência processual. Na 
civilização helênica, teremos as leis de Drácon (anos 630 aC), as leis de Solon (anos 600 aC) e, 
mesmo, a Retórica, de Aristóteles (anos 340 aC), consagrando princípios com, exceto: 

A) Abertura da jurisdição a micro e macrolesões; 

B) Oralidade; 

C) Dispositivo; 

D) Persuasão racional; 

E) Contraditório. 

5. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Direito Romano, caracterizado pela enunciação ampla de direitos e de ações, conheceu grande 
evolução do direito processual, ali surgindo a noção da distinção entre direito e ação, isto é, entre 
direito material e direito processual. 

B) Na fase ordo uidiciorum privatorum, o processo romano era integrado por uma etapa judicial em 
que ocorria a aceitação da ação e uma etapa arbitral privada, em que ocorria a decisão. 

C)  A fase da extraordinário cognitio é caracterizada pela transferência da atividade jurisdicional a 
juízes e funcionários oficiais e por um processo caracterizado por fases similares às atuais (inicial, 
citação, defesa, decisões interlocutórias, instrução, sentença e recursos). 

D) Chamamos de Equity a técnica de decisão aplicada na Inglaterra pelo Tribunal da Chancelaria, 
em paralelo ao direito comum aplicado pelos Tribunais Reais de Justiça. Para se contingenciar 
eventuais arbítrios da jurisdição de Equity e para manter a integridade do sistema da commun law, 
surge a vinculação dos chanceleres aos precedentes. 

E) O Código de Processo Civil de 2015, a entrar em vigor em 18/03/2015, não enumera a 
possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, além de não prever o rito sumário. 

 

6. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Savigny é citado como jurista da tradição imanentista do processo. 

B) A partir de Muther x Windscheid consagra-se a fase autonomista da teoria da ação. 
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C) Büllow teorizou os pressupostos processuais e a noção de processo como uma relação jurídica 
de direito público entre Judiciário e partes. 

D) Sob influência de Giuseppe Chiovenda, o CPC 2015 fortalece a noção de atividade jurisdicional 
como a função de atuação da vontade concreta da lei. 

E) Liebman é jurista da teoria eclética da ação, tendo exercido grande influência sobre o Código 
Buzaid. 

 

7. No século XX, uma dupla de juristas idealizou que a concretização de direitos passaria pela 
valorização do poder judiciário através da função social do processo, teorizando-se três ondas de 
reformas do processo necessárias a tal mister. Trata-se de: 

A) Windscheid e Muther; 

B) Cappelletti e Garth. 

 

8. Cappelletti e Garth anseiam acesso a uma Justiça efetiva e a eliminação do fenômeno social 
da litigiosidade contida. Na célebre obra “Acesso à justiça”, dividiram em três ondas os principais 
movimentos renovatórios do acesso à justiça. Relacione-as: 

 

1 - 1ª Onda A) É a onda de criação de mecanismos de amplitude do acesso jurisdicional 

às macrolesões, através de institutos como o processo coletivo, a ação 

popular, a ação civil pública. 

2 - 2ª Onda B) É a onda de criação de mecanismos de amplitude do acesso jurisdicional 

às microlesões, através de institutos como assistência judiciária (Lei 

1.060/50), Juizados Especiais, procedimento sumário, defensorias públicas. 

3 - 3ª Onda C) É a onda em que se reconhecem mecanismos de concretização do direito 

pela Jurisdição. Teremos aqui a tutela antecipada, a tutela inibitória, a tutela 

de evidência. 

 

PRINCÍPIOS DO PROCESSO 

Princípio do devido processo legal 

 

9. Segundo o art. 5º, LIV, da Constituição, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal”. O inquérito civil, instrumento de investigação privativo do Ministério 
Público, imediatamente, _____________ (tem / não tem) o condão de levar ninguém à prisão ou de 
acarretar perda de bens. Logo, o inquérito civil possui natureza jurídica de ____________________ 
(processo / mero procedimento), a ele _________________________ (se aplicando / não se 
aplicando) o princípio do processo legal em sua plenitude. 
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10. Credita-se ao Édito de Conrado II (decreto feudal alemão de 1037) a ideia de que mesmo o 
imperador está submetido às leis do império. Este decreto inspirou a Magna Carta inglesa, de 
_______________ (1215 / 1776), apontado por muitos como o marco do surgimento do devido 
processo legal, quando barões ingleses impuseram limites ao poder do rei João Sem Terra. 

 

11. O princípio do devido processo legal é considerado princípio ____________________ 
(fundante / secundário) do direito processual, dele decorrendo princípios como o contraditório e a 
ampla defesa, o tratamento paritário às partes do processo, da proibição da prova ilícita, da 
publicidade, do juiz natural, da motivação das decisões, da duração razoável do processo, da 
inafastabilidade jurisdicional, etc. Tais princípios são concretizações do devido processo legal e 
compõem seu conteúdo mínimo. 

 

12. A doutrina chama de devido processo legal ___________________ (formal / substancial) ou 
procedimental o princípio segundo o qual o processo se realiza através de garantias processuais 
legais, como o contraditório, o juiz natural, duração razoável, etc. 

 

13. A doutrina chama de devido processo legal ___________________ (formal / substancial) a 
ideia de razoabilidade desenvolvida nos EUA. Processo devido não é apenas aqueles que são 
observadas as exigências formais, mas, ainda, aquele que gera decisões jurídicas substancialmente 
devidas, justas. 

 

14. No Brasil, quando se fala em devido processo legal substancial, ora está-se referindo ao 
processo, propriamente dito, ora à decisão. Trata-se do processo e das decisões que observam o 
sobreprincípio da ______________________ (confiança / proporcionalidade) e da razoabilidade. 
Fala-se, então, em devido processo legal substantivo, substancial ou proporcional. 

 

15. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 
_________________________ (e observando / não observando) a proporcionalidade, a 
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 

 

16. O princípio do devido processo legal ____________________ (aplica-se / não se aplica) a 
relações jurídicas privadas, ante a chamada eficácia _________________ (horizontal / vertical) dos 
direitos fundamentais. 

 

17. Por exemplo, dispõe o art. 57 do Código Civil: “A exclusão do associado só é admissível 
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que _____________________ (assegure 
/ não assegure) direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”.   
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18. Portanto, mesmo no âmbito das relações privadas, ____________ (é / não é) lícito restringir 
qualquer direito sem observância do devido processo legal. 

 

Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

19. CPC, art. 8º: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 
Conforme estudamos em Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana é, atualmente, o vértice 
do ordenamento jurídico. Isso _______________ (sempre / nem sempre) foi assim. 

 

20. CPC, art. 12: “Os juízes e os tribunais atenderão, ________________________ 
(obrigatoriamente / preferencialmente), à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 
acórdão”. O §2º estabelece exceções a este preceito. Com base no art. 8º, a fim de se resguardar a 
dignidade da pessoa humana, seria possível dar-se preferência, sobre a ordem cronológica, ao 
julgamento de um caso de grave violação da dignidade da pessoa humana. 

 

21. Outro exemplo de promoção do princípio da dignidade consta do art. 1.048 do CPC: 

Art. 1.048.  Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos 
judiciais: 

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 
enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; 

II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá 
requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório 
do juízo as providências a serem cumpridas. 

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime 
de tramitação prioritária. 

§ 3o Concedida a prioridade, essa ________________ (cessará / não cessará) com a morte 
do beneficiado, ____________________ (estendendo-se / não se estendendo) em favor do 
cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. 

§ 4o A tramitação prioritária ___________________ (depende / independe) de deferimento 
pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição 
de beneficiário. 

 

22. Se a pessoa possuir doença grave, porém não constante do rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, 
com base no princípio da dignidade da pessoa humana o juiz __________________ (poderá / não 
poderá) conceder excepcionalmente a prioridade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm#art6xiv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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23. A consideração da dignidade da pessoa humana como princípio processual ______________ 
(contribui / não contribui) para a humanização do processo, para um processo atento a problemas 
reais, menos abstrato. Mas deve ser aplicado como princípio que é, isso é, como uma norma que 
não se apresenta nem pronta nem acabada quanto ao seu alcance e conteúdo, não podendo 
deflagrar intuicionismo e insegurança jurídica. 

 

24. Qual hipótese abaixo descreve incorretamente um dos corolários do princípio processual da 
dignidade da pessoa humana? 

 

A) Direito da pessoa com deficiência auditiva de se comunicar em audiência por meio da Língua 
Brasileira dos Sinais (CPC, art. 162, III). 

B) A liberdade e autorresponsabilidade conferida as partes para, versando o processo sobre 
direitos que admitam autocomposição, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 
processuais, antes ou durante o processo (CPC, art. 190). 

C) Direito das pessoas com deficiência à acessibilidade aos meios eletrônicos de comunicação 
processual. 

D) Direito do réu ao silêncio no processo civil (“nemo tenetur se detegere”) quanto a fatos que 
puderem importar-lhe prejuízo na causa (CPC, art. 388). 

E) Proibição de pergunta vexatória à testemunha (CPC, art. 459, §2º). 

 

25. Embora não conste do rol de bens impenhoráveis, com base no princípio da dignidade da 
pessoa humana _________________ (seria / não seria) possível considerar impenhoráveis bens 
como jazigos ocupados, próteses, cão-guia. 

 

Princípio da legalidade 

26. Previsto no art. 8º do CPC, o princípio da legalidade pode funcionar como norma de decisão 
ou como norma processual. Como norma __________________ (de decisão / processual), observá-
lo significa aplicar o devido processo legal em sua dimensão formal. Como norma 
__________________ (de decisão / processual),significa que o juiz deve decidir os casos em 
conformidade com o Direito. Entende-se, atualmente, que não se trata apenas de decidir conforme a 
lei, mas conforme o direito como um todo. 

 

27. À luz do CPC 1973, quando se falava em legalidade, pensava-se apenas em observância à 
lei. O CPC 2015, sutilmente, alterou diversos dispositivos, empregando fórmulas que remetem ao 
ordenamento como um todo, e não apenas à lei em sentido formal. Assinale a alternativa que 
descreve inadequadamente uma dessas situações de troca de “lei” por outra expressão: 
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A) CPC, art. 18: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 
autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ao tratar da substituição, o CPC 2015 menciona 
“ordenamento jurídico” ao invés de, tão somente, “lei”. 

B) CPC, art. 140. “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do 
ordenamento jurídico”. Trata-se do princípio da congruência. 

C) CPC, art. 178: “O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir 
como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos 
processos que envolvam: (...)”. Trata-se da atuação do Ministério Público como órgão 
interveniente, como “custos juris”, como fiscal do ordenamento. Antigamente, dizia-se “custos 
legis”. O rol de hipóteses de intervenção do art. 178 é meramente exemplificativo. 

D) CPC, art. 966, V: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando  violar manifestamente norma jurídica”. Aqui, houve uma redação ampliativa das 
hipóteses de cabimento da ação rescisória, pois o CPC 1973 mencionava violação manifesta 
da “lei”. 

 

28. Essas colocações permitem afirmar que o CPC 2015 aderiu ao positivismo  
__________________________ (dogmático / garantista). 

 

29. Legalidade __________________ (significa / não significa) legalismo. Legalismo é uma 
distorção do princípio da legalidade, é um arraigamento da interpretação apenas à literalidade da lei. 
Por outro lado, busca-se coibir a decisão lastreada apenas em direito natural ou direito criado 
isoladamente pelo juiz (o chamado direito alternativo). 

 

Princípio do contraditório (e proibição de decisão-surpresa) 

 

30. CF, art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo ___________________________________ 
(judicial / judicial ou administrativo), e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

 

31. O princípio do contraditório garante às partes a participação no processo e a possibilidade de 
influir na decisão. A primeira é uma garantia __________________ (formal / material); a segunda, 
uma garantia __________________ (formal / material). 

 

32. CPC, art. 772, III: “O juiz pode, ___________________________________________ 
(apenas na fase de execução / em qualquer momento do processo) advertir o executado de que seu 
procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça”. O dispositivo acima determina que 
antes de se punir o executado por ato atentatório à dignidade da Justiça, seja ele advertido, até para 
poder se justificar. 

 

33. CPC, art. 77, §1º: “Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas 
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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justiça”. Ao expedir a ordem de mandado para o cumprimento da diligência, o juiz deve dar ciência 
do risco da conduta temerária, que poderá incorrer em multa de até ________ (2% / 20%) sobre o 
valor da causa. 

 

34. Segundo o art. 9º do CPC, “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 
previamente ouvida”. Este princípio não é absoluto, havendo situações em que o contraditório será 
postecipado, postergado. Entre as hipóteses abaixo, não é situação de aplicação postecipada do 
princípio do contraditório:  

A)  tutela provisória de urgência; 

B) Tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
vinculante; 

C) Tutela de evidência quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa; 

D) Tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 
razoável ou quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte; 

E) Na ação monitória, quanto ao deferimento de expedição de mandado de pagamento, entre 
de coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer, quando evidente o direito do 
autor. 

 

35. O art. 9º do CPC, evidentemente, impõe a audiência da parte para que a decisão seja 
proferida contra ela. A respeito desse assunto, assinale a alternativa incorreta: 

A) O indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330) não demanda prévia citação do réu; 

B) O julgamento de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332) demanda prévia citação do 
réu; 

C) Não há necessidade de ouvir-se o embargado se o acolhimento dos embargos de declaração 
não implicar modificação da decisão embargada (CPC, art. 1.023, §2º). 

 

 

36. Sobre a prescrição e a decadência: 

A) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício; 

B) Apenas a decadência poderá ser declarada de ofício; 

C) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício sem antes dar às partes a oportunidade de se 
manifestar; 

D) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício sem antes dar às partes a oportunidade de se 
manifestar, exceto em se tratando de decisão de improcedência liminar do pedido. 
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37. CPC, art. 10: O juiz não pode decidir, em ______________________ (grau algum / primeiro 
grau) de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, __________________________ (ainda que / a menos que) se trate 
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

 

 

38. CPC, art. 493: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício 
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício o fato novo, o 
juiz ___________________ (ouvirá / não precisará ouvir) as partes sobre ele antes de decidir. 

 

39. CPC, Art. 933.  Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida 
ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados 
no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de _____________ 
dias. 

 

40. Os dispositivos acima consagram o princípio da vedação à decisão surpresa. Uma coisa é o 
juiz poder agir de ofício, outra coisa é o juiz decidir sem ouvir as partes a respeito. O princípio da 
proibição da decisão surpresa aplica-se: 

 

A) Apenas a questões fáticas, isso é, fatos que o juiz vier a conhecer ex officio; 

B) Apenas a questões jurídicas, por exemplo, se uma parte maneja um argumento novo em 
razões finais, não poderia o juiz acatá-lo sem haver oportunizado à parte contrária prévia 
manifestação; 

C) Tanto a questões fáticas como jurídicas. 

 

Princípio da ampla defesa 

41. Podemos dizer que a ampla defesa corresponde ao aspecto __________________ (formal / 
substancial) do princípio do contraditório.  

 

Princípio da publicidade 

 

42. Processo devido é o processo garantido por publicidade. Conforme art. 5º, LX, da CF:  “a lei 
__________ (não / só) poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem”. 
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43. CF, art. 93, IX: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, 
______________________ (ainda que / em casos nos quais) a preservação do direito à intimidade 
do interessado no sigilo ______________________ (prejudique / não prejudique) o interesse público 
à informação. 

 

44. CF, art. 93, X: as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, 
sendo as disciplinares tomadas pelo voto _______________________________________ (de dois 
terços / da maioria simples / da maioria absoluta) de seus membros. 

 

45. O princípio da publicidade ____________ (está / não está) expressamente positivado no art. 
8º do CPC. 

 

46. CPC, art. 11:  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de _______________ (anulabilidade / nulidade). 
Parágrafo único: Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das 
partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. 

 

47. A publicidade visa a proteger as partes contra juízos arbitrários e secretos, e permitir o 
controle da opinião pública sobre o exercício da atividade jurisdicional. A publicidade possui duas 
dimensões: ____________________ (externa / interna), que é a publicidade para as partes, bem 
ampla; e _________________ (externa / interna), que é para terceiros e poderá ser restringida em 
alguns casos.  

 

48. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, 
exceto: 

 

A) Das varas de família; 

B) em que o exija o interesse público ou social; 

C) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, 
filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

D) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

E)  que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a 
confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 

 

49. CPC, art. 189, §1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de 
justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito ___________________________________ (às 
partes / às partes e aos seus procuradores. 
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50. Nos processos que trabitam em segredo de justiça, terceiros não poderão  requerer ao juiz 
certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou 
separação. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

51. Lei 9.307/1996, art. 2º, §3º: A arbitragem que envolva a administração pública será 
__________________________ (de direito ou de queidade / sempre de direito) e 
_______________________ (respeitará / não respeitará) o princípio da publicidade.  

 

52. O art. 190 do CPC autoriza a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. 
Predomina a ____________________ (admissibilidade / inadmissibilidade) do pacto de sigilo 
processual, um segredo de justiça de origem negocial. 

 

53. CPC, art. 927, §5º: Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por 
questão jurídica decidida e divulgando-os, _________________________ (necessariamente / 
preferencialmente), na rede mundial de computadores. 

 

54. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta, à luz do art. 979 do CPC: 

 

I - A instauração e o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas serão sucedidos 
da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho 
Nacional de Justiça. 

 

II - Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre 
questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional 
de Justiça para inclusão no cadastro. 

 

III -  Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro 
eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos 
determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. 

 

IV – As regras acima não se aplicam ao julgamento de recursos repetitivos nem da repercussão geral 
em recurso extraordinário. 

 

A) Todas são verdadeiras; 

B) Apenas I é falsa; 

C) Apenas II e IV são falsas; 
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D) Apenas III e IV são falsas; 

E) Apenas IV é falsa. 

 

 

55. Lei 11.419/2006 (Processo Judicial Eletrônico), art. 11, §6º: Os documentos digitalizados 
juntados em processo eletrônico __________________________ (estarão / somente estarão) 
disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para 
o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça. 

 

56. A publicidade nos processos eletrônicos é detalhada pela Resolução nº 121/2010, com 
redação alterada pela Resoluão 143/2011, do Conselho Nacional de Justiça. A respeito do assunto, 
assinale a alternativa correta: 

A) A consulta a dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na internet a toda e 
qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou demonstração de 
interesse, inclusive quanto a processos que tramitem em sigilo ou segredo de Justiça. 

 

B) Considera-se dados básicos do processo, de livre acesso, o número, classe e assuntos do 
processo; o nome das partes e de seus advogados; movimentação processual; inteiro teor 
das decisões, sentenças, votos, acórdãos, petições e documentos que as instruem. 

 

C) O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o membro do 
Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. 

 

D) Os sistemas devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério 
Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem 
automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, 
desde que demonstrado interesse, para fins, apenas, de registro, inclusive nos casos de 
processos em sigilo ou segredo de justiça. 

 

E) A disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais não impedirá a busca pelo 
nome das partes. 

 

Princípio da duração razoável do processo 

 

57. O princípio da duração razoável do processo __________ (é / não é) direito humano. 

 

58. O princípio da duração razoável do processo __________ (é / não é) direito fundamental. 
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59. CF, art. 5º, LXXVIII -  a todos, no âmbito ______________________________ (judicial / 
judicial e administrativo), são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação. 

 

60. Segundo o art. 4º do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 
integral do mérito, _____________________ (incluída / não incluída) a atividade satisfativa. 

 

61. CPC, art. 139, II: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
____________________________ (não sendo de sua responsabilidade / incumbindo-lhe) velar pela 
duração razoável do processo”. 

 

62. Lei 9.504/1997, art. 97-A (Direito Processual Eleitoral): Nos termos do inciso LXXVIII do art. 
5o da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda 
de mandato eletivo o período máximo de _______________ (um / dois) ano(s), contado da sua 
apresentação à Justiça Eleitoral. A duração do processo abrange a tramitação em todas as instâncias 
da Justiça Eleitoral.  

 

63. Assinale a alternativa que descreve incorretamente um dos instrumentos de concretização do 
princípio da duração razoável do processo: 

 

A) Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao 
corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que 
injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno 
(CPC, art. 235). 

 

B)  O juiz responderá, civil e diretamente, por perdas e danos quando recusar, omitir ou retardar, 
sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte (CPC, 
art. 143). 

 

C) A hipótese prevista na alternativa acima somente será verificada depois que a parte 
requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo 
de 10 (dez) dias (CPC, art. 143, parágrafo único). 

 

D) Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 
prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão (CF, 
art. 93, II, e). 
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E) O proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista 
de merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e acarretará a perda, para efeito de 
promoção por antigüidade, de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo 
justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente (Lei 
4.717/1965 – Lei da Ação Popular – art. 7º, parágrafo único). 

 

Princípio da igualdade processual (paridade de armas) 

 

64. CF, Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos ______________________________________ (estrangeiros / estrangeiros 
residentes no País) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

 

65. CPC, art. 7º: ________________ (É / Não é) assegurada às partes paridade de tratamento 
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 
deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. 

 

66. Segundo Didier, a igualdade processual deve observar quatro aspectos. Assinale a alternativa 
que descreve incorretamente um desses aspectos: 

 

A) Imparcialidade do juiz, isso é, equidistância em relação às partes; 

B) Igualdade no aceso à justiça, sem discriminação de gênero, orientação sexual, raça, 
nacionalidade, etc; 

C) Redução de desigualdades que dificultem o acesso à justiça, como a financeira, a geográfica, 
a de comunicações, não se aplicando a gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, contudo; 

D) Igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. 

 

67. CPC, art. 72: O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou 
se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; bem como ao réu 
preso revel, e ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído 
advogado.  A curatela especial será exercida pela(o) _________________________________ 
(Defensoria Pública / Ministério Público), nos termos da lei. 

 

68.  CPC, art. 53, III, e: É competente o foro do lugar de _________________________ (escolha 
/ residência) do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. 

 

69. CPC, art. 178: É ____________________________ (facultativa / obrigatória) a intimação do 
Ministério Público nos casos que envolvam interesse de incapaz. 



259 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação  Procurador do Estado I – Exercícios 

 

70. CPC, art. 247: A citação _______________________ (poderá / não poderá) ser feita pelo 
correio quando o citando for incapaz. 

 

71. CPC, art. 1.048: Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 
procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior 
a _____________ anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 
enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 

 

Princípio da eficiência 

 

72. CF, art. 37: Art. 37. A administração pública direta e indireta 
_____________________________________ (dos Poderes Excutivos / de qualquer dos Poderes) 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

73. O princípio da eficiência ___________ (está / não está) positivado no art. 8º do CPC.  

 

74. O princípio da eficiência é uma atualização do princípio da economia processual. A respeito 
do princípio da eficiência, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correta 
sequência de enunciados Verdadeiros (V) e Falsos (F): 

 

I – CPC, art. 497, parágrafo único: Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, 
a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é necessária a demonstração da 
ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 

 

II – CPC, art. 536, §1º:  Para o cumprimento de sentenç que reconheça a exigibilidade de obrigação 
de fazer ou de não fazer, o juiz poderá determinar, exclusivamente, a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

 

III – CPC, art. 191: De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos 
atos processuais, quando for o caso, dispensando-se a intimação das partes para a prática de ato 
processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

 

A) V – V – F; 

B) F – V – V; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm#art6xiv.
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C) F – F – V; 

D) F – F – F; 

E) V – F – F. 

 

Princípio da boa-fé processual 

 

75. CPC, art. 5º: _______________________________________ (A parte / Aquele que de 
qualquer forma participa do processo) deve comportar-se de acordo com a boa-fé.  

 

76. CPC, art. 77, §2º: A multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça é de 
________________________________________________. 

 

77. CPC, art. 81: De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, 
que deverá ser superior a ___________ por cento e inferior a ___________ por cento do valor 
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os 
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 

 

78. O abuso no exercício do direito de recorrer caracteriza ______________________ (ato 
atentatório à dignidade da justiça / litigância de má fé). 

 

79. CPC, art. 143: O juiz responderá, civil e ______________________, por perdas e danos 
quando no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 

 

80. CPC, art. 258: A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência 
das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de _____________ vezes 
o salário-mínimo. 

 

81. CPC, art. 276: Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação 
desta ____________________ (pode / não pode) ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

 

82. CPC, art. 311, I: A tutela de ___________________ (evidência / urgência) será concedida, 
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 
parte. 
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83. CPC, art. 322, §2º: § 2o A interpretação do pedido considerará ________________________ 
__________________________________________ (o pedido especificamente manejado / o 
conjunto da postulação) e observará o princípio da boa-fé. 

 

84. CPC, art. 489, §3º: A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos 
os seus elementos e em conformidade com o princípio da _______________ (boa-fé / lealdade). 

 

85. CPC, art. 805: Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 
mandará que se faça pelo modo ______________________________________________ (mais 
eficiente para o exequente / menos gravoso para o executado). Ao executado que alegar ser a 
medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob 
pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 

 

86. CPC, art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão __________________ 
(poderá / não poderá) recorrer. 

 

Princípio da adequação, adaptabilidade, flexibilidade ou elasticidade (legal, jurisdicional e 
negocial) do pocesso 

87. Quando o Estado positiva o princípio do devido processo legal, está a proibir a justiça de mão 
própria, assumindo para si, em contrapartida, o ônus de prestar uma tutela adequada. As regras 
processuais devem ser adequadas àquilo que servirão de meio de tutela. Didier enxerga três 
dimensões para o princípio da adequação. Proceda à correlação: 

 

1-Adequação legislativa A) O procedimento é adequado pelas próprias 

partes. 

2- Adequação judicial B) O juiz, no caso concreto, adaptará o 

procedimento às peculiaridades da causa. 

3- Adequação negocial C) Dá-se em abstrato, cabendo ao legislador 

conceber regras processuais adequadas. 

 

 

88. Segundo Galeno Lacerda, a adequação do processo apresenta-se sob três aspectos: 
subjetivo, objetivo e teleológico. Adequação subjetiva significa que o processo deve ser adquado aos 
sujeitos que participam do processo. A respeito das regras de adequação subjetiva, assinale a 
alternativa incorreta: 
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A) O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da 
ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz (CPC, art. 178, II). 

B) No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, 
serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por 
edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver 
pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Procuradoria do respectivo ente 
federado (CPC, art. 554, §1º). 

C)  O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início 
a partir de sua intimação pessoal (CPC, Art. 180). 

D) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal (CPC, art. 183). 

E) A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, prazo este que se inicia com a intimação pessoal do defensor público (CPC, art. 
186). 

 

89. A adequação ________________________ (objetiva / subjetiva / teleológica) do 
procedimento faz-se de acordo com os objetivos a que ele visa alcançar, adaptando-se aos objetivos 
preponderantes de cada caso. Por exemplo, o processo do trabalho é adaptado à assimetria que 
preside a relação jurídica entre empregador e empregado. 

 

90. A adequação ________________________ (objetiva / subjetiva / teleológica) consiste na 
adaptação da tutela à natureza do direito litigioso, cuja relevância impõe uma tutela diferenciada. A 
adequação objetiva ocorre através de institutos como, por exemplo, a criação do procedimento 
especial do mandado de segurança, da ação monitória, da tutela de urgência, da tutela de evidência, 
etc. 

 

91. Assinale a alternativa incorreta: 

A)  O juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 
de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a 
conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139, VI). 

B)  Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou 
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá 
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (CPC, art. 373, 
§1º). 

C) Na ação rescisória, o prazo para a contestação é variável. O relator ordenará a citação do 
réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias 
para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-
se-á, no que couber, o procedimento comum (CPC, art. 970). 

D) Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz é obrigado a observar o critério da 
legalidade estrita (CPC, art. 723). 
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Princípio da cooperação 

 

92. CPC, art. 6º: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 
em tempo razoável, __________________________ (decisão / decisão de mérito) justa e efetiva. 

 

93. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício (CPC, 
art. 76). 

B) O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, a emende ou a complete, indicando 
com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CPC, art. 321). 

C) Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 
designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, 
oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 
suas alegações (CPC, art. 357, §3º). Trata-se do chamado saneamento compartilhado. 

D) No recurso extraordinário e no recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior 
Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou 
determinar sua correção, desde que não o repute grave (CPC, art. 1.029, §3º). 

 

 

Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 

 

94. CPC, art. 3º, §2º: O Estado promoverá, __________________________ (sempre / sempre 
que possível), a solução consensual dos conflitos. 

 

95. CPC, art. 3º, §3º: A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por _________________________________________________ 
________________________________________________ (juízes / juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público), inclusive no curso do processo judicial. 

 

96. Considerando-se o art. 63 do CPC, assinale a alternativa incorreta: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art319
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A) As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

B) A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir 
expressamente a determinado negócio jurídico. 

C) O foro contratual não obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

D) Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de 
ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 

E) Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, 
sob pena de preclusão. 

 

97. CPC, art. 165. Os tribunais __________________ (criarão / poderão criar) centros judiciários 
de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 
conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição. 

 

98. Proceda à correlação adequada, à luz do art. 165, §§2º e 3º, do CPC: 

1- Conciliador A) Atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 

entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a 

utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as 

partes conciliem. 

2- Mediador B) Atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre 

as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 

interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 

comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 

benefícios mútuos. 

 

 

99. CPC, art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, 
da imparcialidade, da autonomia da vontade, da __________________________ (confidencialidade 
/ publicidade), da oralidade, da _________________________ (formalidade / informalidade) e da 
decisão informada. 

 

100. A confidencialidade estende-se _____________________________________________ (aos 
termos do acordo / a todas as informações produzidas no curso do procedimento), cujo teor não 
poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. 

 

101. Assinale a alternativa incorreta: 
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A) Os conciliadores e mediadores, assim como os membros de suas equipes, não poderão 
divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.  

B) Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente 
favorável à autocomposição. 

C) A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, salvo 
no que diz respeito à definição das regras procedimentais. 

D)  As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada 
de conciliação e de mediação. 

E) O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término 
da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das 
partes. 

 

102. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta: 

I - Versando o processo sobre direitos indisponíveis, é lícito às partes plenamente capazes estipular 
mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus 
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

II - De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções processuais, recusando-
lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

III - De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, 
quando for o caso. 

IV - O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos não poderão ser modificados 
em casos excepcionais, devidamente justificados. 

V - Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência 
cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

 

A) Apenas I e IV são falsas; 

B) Apenas II e IV são verdadeiras; 

C) Apenas III e V são falsas; 

D) Apenas I é falsa; 

E) Apenas V é falsa. 
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103. CPC, Art. 225.  A parte _______________________ (poderá / não poderá) renunciar ao prazo 
estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. 

 

104. CPC, art. 313: O processo poderá ser suspenso por convenção das partes por um prazo de 
até ________________________ (seis meses / um ano). 

 

105. CPC, art. 334: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 
_________________________ dias de antecedência. 

 

106. CPC, art. 337, §6º: A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem pelo 
réu, em sua defesa, ____________________________ (implica / não implica) aceitação da jurisdição 
estatal e renúncia ao juízo arbitral. 

 

107. CPC, art. 357, §2º (saneamento negociado): As partes podem apresentar ao juiz, 
_________________________________ (independentemente de homologação / para 
homologação), delimitação consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 
probatória, especificando os meios de prova admitidos, e de direito relevantes para a decisão de 
mérito, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. 

 

108. CPC, art. 361, I: A audiência de instrução e julgamento ______________________ (poderá / 
não poderá) ser adiada por convenção das partes. 

 

109. CPC, art. 373, §3º (convenção sobre ônus da prova): A distribuição diversa do ônus da prova 
também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da 
parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Tal convenção pode ser 
celebrada _____________________________ (apenas antes / antes ou durante / apenas durante) 
o processo. 

 

110. A respeito da perícia consensual (CPC, art. 471), assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, 
desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

B) As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para 
acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente 
anunciados. 

C) O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em 
prazo fixado pelas partes. 
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D) A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado 
pelo juiz. 

 

111.  São títulos executivos judiciais, exceto: 

 

A) a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

B) a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 

C) a sentença penal condenatória transitada em julgado; 

D) a sentença arbitral; 

E) o termo de ajuste de conduta. 

 

112. CPC, art. 515, §2º: A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo 
___________________________________ (e versar / , não podendo versar) sobre relação jurídica 
que não tenha sido deduzida em juízo. 

 

113. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 
executiva. 

B) A desistência da execução independerá da concordância do impugnante ou do embargante. 

C) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, 
desistir do recurso. 

D)  A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha 
sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais 
repetitivos. 

E) A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. 

 

Princípio da primazia da decisão de mérito 

114. Segundo Didier, de acordo com o princípio da __________________________________ 
(economia processual / primazia da decisão de mérito), o órgão judicial deve priorizar a decisão de 
mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. 

 

115. CPC, art. 4º: As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 
______________________________ (incluída / ressalvada) a atividade satisfativa. 
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116. CPC, Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 
tempo razoável, ______________________ (decisão / decisão de mérito) justa e efetiva. 

 

117. CPC, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da 
parte, o juiz ______________________________ (poderá suspender / suspenderá) o processo e 
designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 

 

118. CPC, art. 139, IX: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe 
determinar o suprimento _______________________________________ (das condições da ação / 
de pressupostos processuais) e o saneamento de outros vícios processuais. 

 

119. CPC, art. 282, §2º: Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a 
decretação da nulidade, o juiz ___________ (a / não a) pronunciará ____________ (e / nem) 
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 

 

120. CPC, art. 317: Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz 
___________________ (deverá / poderá) conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir 
o vício. 

 

121. CPC, art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 
319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
mérito, determinará que o autor, no prazo de ______________ dias, a emende ou a complete, 
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

 

122. CPC, art. 485, §7º: Interposta a apelação contra sentença de extinção do processo sem 
julgamento de mérito, o juiz terá __________ dias para retratar-se. 

 

123. CPC, art. 488: Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 
favorável à parte __________________________________________________ (autora / a quem 
aproveitaria eventual pronunciamento de extinção sem julgamento do mérito).  

 

124. CPC, art. 932, par. único: Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o 
prazo de __________ dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a 
documentação exigível. 

 

125. CPC, art. 968, §5º: Em determinadas hipóteses, o reconhecida a incompetência do tribunal 
para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para _______________________ (aditar / 
emendar) a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art319
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art319
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Você vai passar. Ninguém faz tantos exercícios quanto você. Força! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


