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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 
QUESTÃO Nº 01 
 
Protocolo: 11913003281-5 / 11905003280-0 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 01 seja anulada, ou que a alternativa (C) seja 
considerada a resposta correta. Alega que a questão "possui um subjetivismo exacerbado". Além disso, 
alega que, a seu ver, a alternativa (C) "é a melhor alternativa que expressa o conteúdo do texto", sendo que 
"as demais questões são recursos argumentativos do texto que tangenciam o tema principal". Como 
argumento para a última alegação, afirma que "[c]orroborando com a idéia, a questão 02, no item III (tido 
como correto), também ressalta o assunto."  
 A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação tanto de anulação da 
questão 01 quanto de revisão de seu gabarito, com base nas seguintes considerações:   
 Quanto à alegação de que a questão "possui subjetivismo exacerbado", a Comissão observa que se 
trata de uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do texto devem ser dirimidas 
com base em evidência textual – isto é, com base na análise dos elementos que de fato constituem o texto. 
Assim, gabaritos relativos a tais questões são justificáveis – e, portanto, a questão em juízo não é 
"subjetiva" – se a evidência textual mostra que a alternativa apontada é a correta. É o que a Comissão 
pretende mostrar nas considerações abaixo. 
 Quanto à alegação de que a correção do item III da questão 02 é um argumento a favor da proposta 
de que a alternativa (C) é a resposta para a questão 01, a Comissão observa que o enunciado da questão 
02 diz, explicitamente: "Considere as afirmações abaixo acerca da interpretação de segmentos do texto." A 
Comissão Avaliadora reconhece, portanto, o item III da questão 02 como uma "afirmação acerca da 
interpretação de um segmento do texto" e não como "o trecho que melhor expressa o conteúdo do texto 
como um todo", como solicita a questão 01. Portanto, a Comissão rejeita a idéia de que a correção do 
gabarito da questão 02 sustenta, de algum modo, a alternativa (C) da questão 01. 
 Quanto à evidência textual que sustenta o gabarito proposto pela Comissão Avaliadora para a 
questão 01, há de se ter em mente as seguintes considerações:  
 A questão refere-se ao texto de Tocqueville e trata da compreensão do "conteúdo do texto como um 
todo". Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é 
preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto 
– isto é, aquela idéia que abarca e justifica, se não todos, a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
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 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato e mantém como válido gabarito originalmente proposto 
para a questão. 
 
 
Protocolo: 11913003295-3 
 
 Em seu recurso contra o gabarito da questão 01, o candidato solicita que a alternativa (B) seja 
considerada a resposta correta. Alega que "o texto como um todo parece ter como cerne as habilidades de 
orador daquele homem, tão diferentes e notáveis se comparadas às dos nobres, que costumavam fazer 
discursos previsíveis e pouco empolgantes, que não entusiasmavam a platéia". Apresenta como argumento 
para esta compreensão o fato de que "[h]á diversas passagens no texto que confirmam essa hipótese: 
'expressava-se sem embaraço', 'atitude firme e segura', 'voz fazia vibrar o ar da sala', 'energia 
incomparável', enfocando o tema de um prisma completamente novo'". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 01, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 01 é uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do texto devem 
ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise das associações que se pode 
estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a Comissão sustenta – por 
considerações que virão abaixo – é que esta análise determina a alternativa (E) como a correta. 
 Considerando os elementos textuais que o candidato alega sustentam a afirmação de que o texto 
tem "como cerne as habilidades de orador daquele homem, tão diferentes e notáveis se comparadas às dos 
nobres", a Comissão Avaliadora reconhece que de fato revelam a impressão positiva que o discurso do líder 
proletário causou em Tocqueville; mas a Comissão também sustenta que este não é o elemento do texto 
que melhor expressa "seu conteúdo como um todo". 
 Como se lê no enunciado, a questão refere-se à compreensão do "conteúdo do texto como um 
todo". Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é 
preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto 
– isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
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 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão 01 e indefere a solicitação de alteração de seu gabarito. 
 
 
Protocolo: 11913003314-5 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 01 seja anulada, ou que a alternativa (B) seja 
considerada a resposta correta. Alega que "causa espécie perceber que a resposta eleita como correta, em 
verdade, está inserida em apenas duas linhas (42 e 43), relegando totalmente o tema tratado durante o 
texto nas mais de quarenta linhas antecedentes." Alega que a alternativa (B) deve ser a correta porque o 
texto "ocupa-se principalmente da persuasão do discurso do pobre homem do povo, o qual impressionou 
sobremaneira o autor". Esta alegação seria sustentada pelo fato de que "[n]o decorrer do texto o narrador 
utiliza-se de diversas expressões que confirmam nosso [do candidato] entendimento", seguindo-se a 
enumeração de vários trechos e expressões do texto supostamente confirmatórios. Finalmente, o candidato 
alega que não são os "aspectos políticos, revolucionários, tampouco [os] sociológicos" que são os centrais 
ao texto, "conforme pretende fazer crer a resposta do gabarito"; tais aspectos traduzem "ideia de cunho 
eminentemente sociológico, a qual não passou de pano de fundo no texto". 
 A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação tanto de anulação da 
questão 01 quanto de revisão de seu gabarito, com base nas seguintes considerações: 
 Quanto à alegação de que a alternativa (E) não pode ser a correta porque "está inserida em apenas 
duas linhas (42 e 43)", a Comissão Avaliadora observa que o mesmo é verdade, mutatis mutandis, para 
todas as alternativas oferecidas. Portanto, todas só poderiam abarcar "o conteúdo do texto como um todo", 
como requer o enunciado da questão, por meio de relações de associação a serem estabelecidas. A 
Comissão observa, ainda, que a questão 01 é uma questão de compreensão do texto, e questões de 
compreensão do texto devem ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise 
das associações que se pode estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a 
Comissão sustenta – por considerações que virão abaixo – é que esta análise determina a alternativa (E) 
como a correta. 
 Tendo mencionado que é preciso considerar a evidência textual, a Comissão passa a avaliar aquela 
que é apontada pelo candidato para sustentar seu ponto de vista – o de que a alternativa correta é a (B). 
Aqui, entretanto, é preciso reiterar que se trata de estabelecer "relações de sentido" entre os elementos do 
texto, e não de associá-los de maneira livre e sem conexão pertinente. Considerando os elementos textuais 
que o candidato alega sustentam a afirmação de que o texto "ocupa-se principalmente da persuasão do 
discurso do pobre homem do povo", a Comissão avaliadora afirma que boa parte deles não apresenta 
relação pertinente com a alternativa mencionada: “cujas menores palavras” (linha 05); “aplaudia-se com 
veemência“ (linha 06); “falou Lord...falou Lord...” (linha 06); “pronunciou um discurso pomposo e cheio de 
retórica” (linhas 06/07); “estes oradores” (linha 08); “palavras sonoras” (linha 09); “colocou-se em pé e pediu 
a palavra” (linha 11); “orador subiu em um banco” (linhas 12/13); “começou por dirigir-se” (linha 14); 
“indignou-se com os ingleses” (linha 20); “Sustentou” (linha 24); “gritou finalmente” (linha 27). Por outro lado, 
outras expressões mencionadas pelo candidato, de fato, refletem a impressão positiva que o discurso do 
líder proletário causou em Tocqueville; a Comissão Avaliadora sustenta, entretanto, com base nas 
considerações que virão abaixo, que este não é o elemento do texto que "seu conteúdo como um todo". 
 Quanto à alegação do candidato de que não são os "aspectos políticos, revolucionários, tampouco 
[os] sociológicos" que são os centrais ao texto, "conforme pretende fazer crer a resposta do gabarito", a 
Comissão Avaliadora apenas reitera: para avaliar apropriadamente questões de compreensão textual, 
considerações a priori acerca da ideologia ou dos compromissos políticos de um texto são não pertinentes; 
o que importa é análise da evidência textual.  
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 Finalmente, a Comissão Avaliadora passa a apresentar as considerações quanto à evidência textual 
que sustentam o gabarito originalmente proposto:  
 A questão refere-se ao texto de Tocqueville e trata da compreensão do "conteúdo do texto como um 
todo". Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é 
preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto 
– isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão 01 e indefere a solicitação de alteração deste gabarito. 
 
 
Protocolo: 11913003362-6 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 01 seja anulada. Alega que, ao considerar a 
alternativa (E) como correta, o gabarito da Comissão Avaliadora adota o entendimento de "que SOMENTE 
as duas últimas linhas do texto (escritas de forma dissertativa) resumiram todas as idéias descritas e 
NARRADAS anteriormente." Sustenta que "[u]m item, para que fosse considerado como o trecho que 
melhor expressa o conteúdo do texto, deveria abordar o contexto dos 'lordes' e do 'operário' e a moral 
deste." Finalmente, alega, que "somente seria possível assinalar a assertiva 'E' como a correta, caso, no 
enunciado, estivesse explícito que o candidato deveria INFERIR do texto o trecho que melhor expressasse 
todo o conteúdo deste - no entanto, isso não ocorreu". 
  A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação de anulação da 
questão 01, com base nas seguintes considerações:   
 A formulação da questão 01 diz: "Assinale a alternativa em que aparece o trecho que melhor 
expressa o conteúdo do texto como um todo". E oferecem-se cinco trechos do texto – um em cada 
alternativa – para que o candidato indique qual deles "melhor expressa" o conteúdo do texto como um todo. 
É fundamental notar o caráter comparativo da expressão "melhor expressa" – não se pede que o trecho seja 
a expressão adequada, correta, fiel, etc., "do conteúdo do texto como um todo"; pede-se apenas a escolha, 
entre as alternativas oferecidas, daquela que "expressa melhor" – a que mais se aproxima – deste 
conteúdo. Portanto, a Comissão Avaliadora rejeita a interpretação da questão 01 segundo a qual a 
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alternativa correta tenha que "resumir todas as idéias do texto", ou de que tenha que incluir 
necessariamente este ou aquele aspecto particular do conteúdo do texto, para se qualificar como a 
alternativa que "melhor expressa o conteúdo do texto como um todo". Pelas mesmas razões, a Comissão 
Avaliadora recusa a idéia de que a questão 01 tenha a ver com algum tipo de "inferência" que não 
simplesmente a compreensão dos elementos do texto.  
 A questão 01 é, portanto, uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do 
texto devem ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise das associações 
que se pode estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a Comissão sustenta – 
pelas considerações que virão a seguir – é que esta análise determina a alternativa (E) como a correta.   
 A questão 01, como já se disse acima, trata da compreensão do "conteúdo do texto como um todo". 
Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é 
preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto 
– isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta segundo a 
qual não há alternativa correta entre as oferecidas para a questão 01, mantém como válido gabarito 
originalmente proposto para a questão, e indefere a solicitação do candidato de anulação da questão. 
 
 
Protocolo: 11913003392-0 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 01 seja anulada, ou que a alternativa (B) seja 
considerada a resposta correta. Alega que "[o] enaltecimento que o 
narrador confere ao discurso proferido pelo homem do povo é confirmado mais de uma vez no texto", 
alegação que é substanciada pela indicação de trechos correspondentes no texto. Alega ainda que "pode-
se argumentar que a alternativa assinalada como correta pela banca examinadora cuida mais de imprimir a 
conclusão do narrador a partir do acontecimento descrito no texto do que a idéia do texto em si". 
 A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação tanto de anulação da 
questão 01 quanto de revisão de seu gabarito, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 01 é uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do texto devem 
ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise das associações que se pode 
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estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a Comissão sustenta – por 
considerações que virão abaixo – é que esta análise determina a alternativa (E) como a correta. 
 Considerando os elementos textuais que o candidato alega sustentarem a afirmação de que o texto 
tem como cerne "[o] enaltecimento que o narrador confere ao discurso proferido pelo homem do povo ", a 
Comissão Avaliadora reconhece que de fato revelam a impressão positiva que o discurso do líder proletário 
causou em Tocqueville; mas a Comissão também sustenta que este não é o elemento do texto que "seu 
conteúdo como um todo". 
 Como se lê no enunciado, a questão refere-se à compreensão do "conteúdo do texto como um 
todo". Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é 
preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto 
– isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão 01 e indefere tanto a solicitação de alteração do gabarito quanto a de anulação da questão. 
 
 
Protocolo: 11913003511-0 
 
 Em seu recurso contra o gabarito da questão 01, o candidato solicita que a alternativa (C) seja 
considerada a resposta correta. Alega que a idéia expressa pela alternativa (A), considerada a correta no 
gabarito original, "não é explorada em mais da metade do texto, é sua finalização, um 'arremate'". Alega, 
ainda, que "o texto não se fixa apenas em questões de 'luta de classes', mas também elucida aspectos da 
situação polonesa." Sustenta, por isso, que "a frase que melhor simboliza o texto como um todo" é a 
apresentada na alternativa (C): é nela, segundo o candidato, que "verificamos o surgimento do 'orgulho 
proletário', a que Tocqueville conclui que as classes altas devem temer (uma das idéias principais do texto), 
somado à questão fática que contextualiza o texto, que insere a idéia sociológica do autor dentro de um 
momento histórico. Essa frase sintetiza o todo do texto (seu início, meio e conclusão)." 
 A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação de revisão de seu 
gabarito, com base nas seguintes considerações:   
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 Como o candidato aponta em seu recurso, a questão da compreensão do "conteúdo do texto como 
um todo". Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o 
que é preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com 
o texto – isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto – se possível, 
elementos do "início, meio e conclusão" do texto, como quer o candidato.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão 01, e indefere a solicitação de alteração de seu gabarito. 
 
 
Protocolo: 11913003526-8 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 01 seja anulada. Alega que "nenhuma das 
alternativas fornece um trecho que expressa o conteúdo do texto de Tocqueville como um TODO". Como 
argumento, sustenta que o texto em questão "narra um episódio ocorrido durante uma sessão na Câmara 
dos Comuns, a respeito da Questão Polonesa, em que o autor se impressionara com o discurso de um 
popular", mas que "[a] alternativa 'E', apontada pelo gabarito como correta, não refere tais aspectos 
essenciais do texto; ela corresponde apenas à conclusão do autor sobre o fato a que assistiu." 
 A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação de anulação da 
questão 01, com base nas seguintes considerações:   
 A formulação da questão 01 diz: "Assinale a alternativa em que aparece o trecho que melhor 
expressa o conteúdo do texto como um todo". E oferecem-se cinco trechos do texto – um em cada 
alternativa – para que o candidato indique qual deles "melhor expressa" o conteúdo do texto como um todo. 
É fundamental notar o caráter comparativo da expressão "melhor expressa" – não se pede que o trecho seja 
a expressão adequada, correta, fiel, etc., "do conteúdo do texto como um todo"; pede-se apenas a escolha, 
entre as alternativas oferecidas, daquela que "expressa melhor" – que mais se aproxima – deste conteúdo. 
Portanto, a Comissão Avaliadora rejeita a interpretação da questão 01 segundo a qual a alternativa correta 
tenha que "resumir todas as idéias do texto", ou de que tenha que incluir necessariamente este ou aquele 
aspecto particular do conteúdo do texto, para se qualificar como a alternativa que "melhor expressa o 
conteúdo do texto como um todo".  
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 A questão 01 é, portanto, uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do 
texto devem ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise das associações 
que se pode estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a Comissão sustenta – 
pelas considerações que virão a seguir – é que esta análise determina a alternativa (E) como a correta.   
 Reiterando, a questão trata da compreensão do "conteúdo do texto como um todo". Mais 
especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é preciso 
identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto – isto 
é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta segundo a 
qual não há alternativa correta entre as oferecidas para a questão 01, mantém como válido gabarito 
originalmente proposto para a questão, e indefere a solicitação do candidato de anulação da questão. 
 
 
Protocolo: 11913003614-7 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita ou que o gabarito da questão 01 seja revisado e a alternativa 
(B) seja considerada a resposta correta, ou que o gabarito seja revisado e a alternativa (B) seja considerada 
correta juntamente com a alternativa (E), ou ainda que a questão seja anulada. Alega que o trecho 
apresentado na alternativa (B) "se mostra como sinônimo do conteúdo expresso na letra 'E', pois justamente 
em razão da satisfação e orgulho pela sua baixeza (letra 'E') é que o personagem mostra-se um excelente 
orador, capaz de causar impacto na platéia". Observa, ainda, que "parte do segundo parágrafo e todo o 
terceiro parágrafo do texto são enaltecedores das qualidades oratórias do personagem, fazendo-se 
referencia ao seu estilo, vibração e tenacidade"; segue-se uma lista de trechos e expressões destes dois 
segmentos que confirmam a observação. O candidato alega que tais trechos "demonstram a importância 
dada pelo autor acerca da oratória do personagem, o que vai ao encontro do disposto na letra 'C'." 
 A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação tanto de anulação da 
questão 01 quanto de revisão de seu gabarito, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 01 é uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do texto devem 
ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise das associações que se pode 
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estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a Comissão sustenta é que esta 
análise determina a alternativa (E) como a correta. 
 Considerando os elementos textuais que o candidato alega sustentarem a afirmação de que o texto 
tem como cerne enaltecer as "qualidades oratórias" do líder proletário, a Comissão Avaliadora reconhece 
que de fato revelam a impressão positiva que o discurso do líder proletário causou em Tocqueville; mas a 
Comissão também sustenta que este não é o elemento do texto que "seu conteúdo como um todo". 
 Como se disse acima, a questão refere-se à compreensão do "conteúdo do texto como um todo". 
Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é 
preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto 
– isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão e indefere tanto a solicitação de alteração do gabarito quanto a de anulação da questão. 
 
 
Protocolo: 11913003619-7 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita ou que o gabarito da questão 01 seja revisado e a alternativa 
(B) seja considerada a resposta correta. Alega que "em três dos cinco parágrafos do texto, o autor relata o 
discurso daquele homem, daquele orador, e não da luta de classes, eis que o orador não fala simplesmente 
dessa questão, mas principalmente da defesa da Polônia"; e que o faz "com expressões próprias de elogio 
a um orador", apresentando a seguir expressões e passagens do texto para corroborar o ponto. Alega ainda 
que "o texto está tomado por questões relativas NÃO APENAS ao impacto causado pelo conteúdo do 
discurso, mas PRINCIPALMENTE pela forma, pelo modo, pelas expressões utilizadas (verbais e corporais, 
tom de voz, etc.), provando-se que se estava ali diante de um orador". 
 A Comissão Avaliadora rejeita as alegações e, portanto, indefere a solicitação de revisão do 
gabarito da questão 01, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 01 é uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do texto devem 
ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise das associações que se pode 
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estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a Comissão sustenta é que esta 
análise determina a alternativa (E) como a correta. 
 Considerando os elementos textuais que o candidato alega sustentam a afirmação de que o texto 
tem como idéia central a caracterização do líder proletário como  um grande orador, a Comissão Avaliadora 
reconhece que de fato os trechos apontados revelam a impressão positiva que o discurso do líder proletário 
causou em Tocqueville; mas a Comissão também sustenta, com base nas considerações que virão a seguir, 
que este não é o elemento do texto que abarca "seu conteúdo como um todo". 
 Como se disse acima, a questão refere-se à compreensão do "conteúdo do texto como um todo". 
Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o que é 
preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com o texto 
– isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão e indefere a solicitação de alteração do gabarito da questão. 
 
 
Protocolo: 11913003662-8 
 
 Em seu recurso contra o gabarito da questão 01, o candidato solicita que a alternativa (C) seja 
considerada a resposta correta. Alega que a alternativa (A) não pode ser considerada a resposta correta, 
como sustenta o gabarito oficial, porque seria "se deixar levar por apenas parte do conteúdo esboçado, 
relativo apenas à 'guerra' de classes sociais então existente, e não ao seu objetivo central, que é o mesmo 
que embasa a assembleia de poloneses nele narrada: a busca pelos interesses da Polônia enquanto 
interesses de toda a sociedade britânica, a despeito da revolução social entrevista no mesmo". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão de seu 
gabarito, com base nas seguintes considerações:   
 Como o candidato aponta em seu recurso, a questão da compreensão do "conteúdo do texto como 
um todo". Mais especificamente, como as alternativas da questão apresentam trechos parciais do texto, o 
que é preciso identificar é o trecho que melhor se aproxima da idéia geral que o autor procura veicular com 
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o texto – isto é, aquela idéia que abarca e justifica a maior parte dos elementos do texto – se possível, 
elementos do "início, meio e conclusão" do texto, como quer o candidato.  
 O texto é uma crônica que relata um episódio particular da situação política corrente na Inglaterra de 
então: uma sessão pública do Parlamento britânico na qual Tocqueville testemunha a candente 
manifestação de um líder operário, surpreendente pela habilidade e 
 e audácia. Mas, como as crônicas em geral, o texto procura tirar deste episódio uma lição geral, que é 
precisamente a idéia veiculada pelo último parágrafo e transcrita na alternativa (E) da questão 01: "Quando 
os homens se mostram tão satisfeitos e tão orgulhosos de sua baixeza, os que estão situados em cima 
podem começar a tremer." E, como nas crônicas em geral, é a "lição geral" do texto que integra ao todo o 
sentido de vários de seus elementos parciais – que ficariam sem nexo e adquiririam um caráter acidental se 
os tentássemos compreender por referência aos trechos citados nas demais alternativas da questão 01.  
 Consideremos: 
 O trecho transcrito na alternativa (A) caracteriza apenas o discurso e as idéias dos parlamentares 
ingleses, ou o tipo de discurso e de idéias a que os franceses seriam suscetíveis. Muitos dos elementos do 
texto – como os que servem para descrever o líder proletário e o poder de sua fala – não são abarcados 
pelo segmento. 
 O trecho transcrito em (B) limita-se a caracterizar a capacidade retórica e de mobilização pela 
palavra de que o líder proletário é dotado. Não abarca outros elementos explorados no texto, como o 
conteúdo real de seu discurso, ou a caracterização física daquela personagem (por exemplo, a referência a 
"seu aspecto vulgar"). 
 O trecho transcrito em (C) reflete a consciência que o líder proletário têm de que, embora oriundo 
dos "estratos inferiores" da sociedade, ainda assim é também responsável pelos compromissos assumidos 
pela nação. O trecho por si só não reflete o antagonismo político que isso significa no texto, o que só pode 
ser recuperado contextualmente por outros elementos: a crítica que o líder proletário emite às 
"demonstrações de caridade" propostas pelos membros do parlamento (no terceiro parágrafo); a hesitação 
destes mesmos membros em autorizar a fala do proletário (no segundo parágrafo) e, evidentemente, toda a 
digressão interpretativa que Tocqueville faz do episódio (no quarto parágrafo). 
 O trecho em (D) centra-se, precisamente, no antagonismo social que o episódio revela e o papel do 
orador – de "revolucionário" – diante deste antagonismo. Ao mesmo tempo, o trecho deixa de lado aspectos 
aos quais o texto dedica atenção especial: a caracterização da capacidade retórica do líder proletária; a 
menção à seus traços físicos; ou ainda a sugestão de incongruência entre o "discurso pomposo" dos 
membros do parlamento e suas propostas de "demonstrações de caridade a quem tinham o dever de 
defender" – sugestão que, na verdade, indica a falta de iniciativa dos parlamentares (razão pela qual devem 
"tremer", como se diz no período de conclusão do texto). 
 Todos os elementos acima mencionados recebem sentido quando vistos à luz precisamente da 
"lição geral" expressa pelo último parágrafo. Por isso, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão 01, e indefere a solicitação de alteração do gabarito. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 02 
 
Protocolo: 11913003321-3 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 02 seja anulada. Alega que a afirmação III não 
descreve uma "inferência válida" do texto porque "o orgulho subversivo mencionado no texto dizia respeito à 
condição humilde do operário – orador –, e não ao comprometimento com a causa da Polônia." Para 
sustentar esta interpretação, argumenta que o trecho que se refere ao "orgulho subversivo" apresenta um 
pronome demonstrativo de delimitaria do que o orador tem orgulho; e "[a]pós leitura atenta do texto, verifica-
se que o 
pronome demonstrativo situado na linha 38 indica algo que será mencionado logo após no contexto, qual 
seja, a afirmação do humilde operário: 'E, contudo, não sou mais que um simples operário.'” 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
02 com base nas seguintes considerações: 
 A questão 02 trata de verificar se o candidato é capaz de identificar "inferências válidas" associadas 
à intepretação de segmentos do texto. Uma "inferência" é uma conclusão que não é "conhecida 
diretamente" – isto é, não "dada diretamente", por um texto por exemplo --; antes, é uma conclusão à qual 
se chega por raciocínio a partir de outras informações. Portanto, a questão 02 não trata de conclusões 
veiculadas diretamente pelo texto de Tocqueville, mas de conclusões que são válidas, isto é, que são bem 
fundadas em outros elementos do texto. 
 Em relação ao questionamento feito pelo candidato à validade da inferência expressa pela 
afirmação III, é preciso considerar:  é bem fundada em outros elementos do texto a inferência de que o 
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orgulho demonstrado pelo orador é subversivo pelo que revela do modo como o orador concebe os 
compromissos da nação britânica?  
 Para responder adequadamente a esta questão, é preciso antes de tudo ter em mente o que 
significa o termo "subversivo". Subversivo – no contexto da discussão política em que aparece no texto de 
Tocqueville – é o que busca ou ameaça causar subversão, isto é, a transformação do status quo, a 
insubordinação contra a autoridade e a ordem estabelecidas. Evidentemente, Tocqueville emprega o termo 
para se referir ao antagonismo político (entre as "classes altas" e "estratos inferiores" da sociedade 
britânica) que identificou na fala do orador proletário, tema do quarto parágrafo. Portanto, o que é 
"subversivo" no orgulho revelado pela fala do orador proletário é aquilo que ameaça, ou pode ameaçar, a 
ordem estabelecida, aquilo que aponta para uma transformação do status quo. 
  Segundo o texto – como aponta o recurso aqui em consideração –, o "orgulho imenso e subversivo" 
(l.38) do orador se encontra nas palavras: "E, contudo, não sou mais que um simples operário" (l.39). É 
simplesmente o orgulho de não ser mais que um simples operário que é "subversivo"? Evidentemente que o 
declarar-se "um simples operário" não ameaça, por si, a ordem estabelecida. O que ameaça a ordem 
estabelecida na fala do orador é ser um simples operário e, contudo, falar e fazer o que falou e fez na 
assembléia dirigida ao parlamento inglês. O termo "contudo", na fala do líder proletário, é crucial. É ele que 
retoma, na fala do orador, um conjunto de aspectos fundamentais desenvolvidos pelo texto: as razões pelas 
quais o orador, embora sendo um simples operário, pode ter orgulho. Aquilo que é "subversivo" na fala do 
líder proletário é o fato mesmo de intervir numa assembléia "dirigida a lordes e ricos" (l.34-35; cf. também a 
hesitação do presidente da sessão em admitir a fala, l.11-12); e o fato de declarar, nesta intervenção, que 
aquilo que ali se discute é do interesse dos "ingleses de todas as classes" (l.25). Ambas atitudes são 
"subversivas": colocam em xeque, por exemplo, a representatividade do parlamento britânico de então. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato, mantém o gabarito 
original da questão e indefere a solicitação de anulação da questão 02. 
 
 
Protocolo: 11913003333-1 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que o gabarito da questão 02 seja alterado, e a alternativa (B) 
seja considerada a correta, ou que a questão 02 seja anulada. Alega que "o narrador entrevê o orgulho 
subversivo não na manifestação antes expressada pelo trabalhador [de "que sua honra estava 
comprometida com a causa da Polônia"], mas nas palavras que a seguiram, quais sejam: “E, contudo, não 
sou mais que um simples operário”. Argumenta o candidato que é o que se depreende do seguinte trecho: 
“Porém, que orgulho imenso e subversivo NESTAS simples palavras que seguiam uma manifestação de 
nobres sentimentos: ‘E, contudo, não sou mais que um simples operário’” (destaque do candidato). 
Segundo o recurso, "a identificação dos compromissos da nação britânica com o compromisso de todos os 
britânicos, segundo o texto, está a revelar 'nobres sentimentos'; de outro vértice, o que está a traduzir o 
orgulho imenso e subversivo não é a manifestação desses sentimentos, mas sim as palavras ('estas 
palavras') proferidas pelo próprio trabalhador." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere tanto a solicitação de alteração de 
gabarito quanto a de anulação da questão 02 com base nas seguintes considerações: 
 A questão 02 trata de verificar se o candidato é capaz de identificar "inferências válidas" associadas 
à intepretação de segmentos do texto. Uma "inferência" é uma conclusão que não é "conhecida 
diretamente" – isto é, não "dada diretamente", por um texto por exemplo --; antes, é uma conclusão à qual 
se chega por raciocínio a partir de outras informações. Portanto, a questão 02 não trata de conclusões 
veiculadas diretamente pelo texto de Tocqueville, mas de conclusões que são válidas, isto é, que são bem 
fundadas em outros elementos do texto. 
 Em relação ao questionamento feito pelo candidato à validade da inferência expressa pela 
afirmação III, é preciso considerar:  é bem fundada em outros elementos do texto a inferência de que o 
orgulho demonstrado pelo orador é subversivo pelo que revela do modo como o orador concebe os 
compromissos da nação britânica?  
 Para responder adequadamente a esta questão, é preciso antes de tudo ter em mente o que 
significa o termo "subversivo". Subversivo – no contexto da discussão política em que aparece no texto de 
Tocqueville – é o que busca ou ameaça causar subversão, isto é, a transformação do status quo, a 
insubordinação contra a autoridade e a ordem estabelecidas. Evidentemente, Tocqueville emprega o termo 
para se referir ao antagonismo político (entre as "classes altas" e "estratos inferiores" da sociedade 
britânica) que identificou na fala do orador proletário, tema do quarto parágrafo. Portanto, o que é 
"subversivo" no orgulho revelado pela fala do orador proletário é aquilo que ameaça, ou pode ameaçar, a 
ordem estabelecida, aquilo que aponta para uma transformação do status quo. 
  Segundo o texto – como aponta o recurso aqui em consideração –, o "orgulho imenso e subversivo" 
(l.38) do orador se encontra nas palavras: "E, contudo, não sou mais que um simples operário" (l.39). É 
simplesmente o orgulho de não ser mais que um simples operário que é "subversivo"? Evidentemente que o 
declarar-se "um simples operário" não ameaça, por si, a ordem estabelecida. O que ameaça a ordem 
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estabelecida na fala do orador é ser um simples operário e, contudo, falar e fazer o que falou e fez na 
assembléia dirigida ao parlamento inglês. O termo "contudo", na fala do líder proletário, é crucial. É ele que 
retoma, na fala do orador, um conjunto de aspectos fundamentais desenvolvidos pelo texto: as razões pelas 
quais o orador, embora sendo um simples operário, pode ter orgulho. Aquilo que é "subversivo" na fala do 
líder proletário é o fato mesmo de intervir numa assembléia "dirigida a lordes e ricos" (l.34-35; cf. também a 
hesitação do presidente da sessão em admitir a fala, l.11-12); e o fato de declarar, nesta intervenção, que 
aquilo que ali se discute é do interesse dos "ingleses de todas as classes" (l.25). Ambas atitudes são 
"subversivas": colocam em xeque, por exemplo, a representatividade do parlamento britânico de então. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato, mantém o gabarito 
original da questão e indefere tanto a solicitação de anulação da questão 02 quanto a de alteração de seu 
gabarito. 
 
 
Protocolo: 11913003515-0 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que o gabarito da questão 02 seja alterado, e a alternativa (B) 
seja considerada a correta. Alega que a afirmação III não descreve uma "inferência válida" do texto porque 
"trata o personagem do texto como LÍDER TRABALHADOR, quando, nesse mesmo parágrafo, ele está 
qualificado como um SIMPLES OPERÁRIO (l. 27)". Sustenta, ainda, que "em nenhum momento o autor 
tratou desse personagem como líder trabalhador, mas como simples operário, mal-encarado, jovem e de 
aspecto vulgar". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de alteração do gabarito 
da questão 02 com base nas seguintes considerações: 
 A questão 02 trata de verificar se o candidato é capaz de identificar "inferências válidas" associadas 
à intepretação de segmentos do texto. Uma "inferência" é uma conclusão que não é "conhecida 
diretamente" – isto é, não "dada diretamente", por um texto por exemplo --; antes, é uma conclusão à qual 
se chega por raciocínio a partir de outras informações. Portanto, a questão 02 não trata de conclusões 
veiculadas diretamente pelo texto de Tocqueville, mas de conclusões que são válidas, isto é, que são bem 
fundadas em outros elementos do texto. 
 Em relação ao questionamento feito pelo candidato à validade da inferência expressa pela 
afirmação III, é preciso considerar: é bem fundada em outros elementos do texto a inferência de que o 
orador tão destacado é um líder proletário?  
 A Comissão Avaliadora crê, por razões óbvias, que não precisa argumentar com relação ao termo 
"proletário". Quanto ao termo "líder", encontra-se há no mínimo um sentido comum, corrente, da palavra em 
língua nacional – registrado por exemplo na versão eletrônica do dicionário Houaiss – que autoriza seu uso 
na afirmação III: é "líder" a pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e 
comportamento de outras. Que o orador é um "líder" neste sentido é inferência claramente fundamentada 
no texto; atestam-na: 1) a segurança de seu comportamento, indicando pessoa habituada a ter o controle 
de grandes audiências por meio de seu modo de discursar (cf. segundo parágrafo); 2) o resultado de seu 
discurso, expresso pela recepção que obtém junto à assembléia (cf. final do terceiro parágrafo); e 3) ainda, 
o efeito do discurso sobre Tocqueville (cf. começo do quarto parágrafo). 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato, mantém o gabarito 
original da questão 02 e indefere a solicitação de alteração deste gabarito. 
 
 
Protocolo: 11913003569-0 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que o gabarito da questão 02 seja alterado, e a alternativa (B) 
seja considerada a correta, ou que a questão 02 seja anulada. Alega que a afirmação III, "ao utilizar a 
conjunção 'porque', aponta uma idéia de causa, fazendo entender que o orgulho era subversivo em razão 
de [o orador] ter identificado os compromissos da nação com os compromissos de todos";  porém, segundo 
o recurso, "[e]m verdade, não foi em 
função desse motivo que o orgulho mostrou-se subversivo". O candidato afirma que a explicação para o uso 
do termo reside "orgulho subversivo" reside na seguinte passagem do texto: “Porém, que orgulho imenso e 
subversivo nestas simples palavras que seguiam uma 
manifestação de nobres sentimentos: 'E contudo, não sou mais que um simples operário'”(l. 37-39). 
Sustenta o recurso: "Disso se depreende que a qualidade da subversão foi identificada e decorreu desta 
breve explanação". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere tanto a solicitação de alteração de 
gabarito quanto a de anulação da questão 02 com base nas seguintes considerações: 
 A questão 02 trata de verificar se o candidato é capaz de identificar "inferências válidas" associadas 
à intepretação de segmentos do texto. Uma "inferência" é uma conclusão que não é "conhecida 
diretamente" – isto é, não "dada diretamente", por um texto por exemplo --; antes, é uma conclusão à qual 
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se chega por raciocínio a partir de outras informações. Portanto, a questão 02 não trata de conclusões 
veiculadas diretamente pelo texto de Tocqueville, mas de conclusões que são válidas, isto é, que são bem 
fundadas em outros elementos do texto. 
 Em relação ao questionamento feito pelo candidato à validade da inferência expressa pela 
afirmação III, é preciso considerar:  é bem fundada em outros elementos do texto a inferência de que o 
orgulho demonstrado pelo orador é subversivo pelo que revela do modo como o orador concebe os 
compromissos da nação britânica?  
 Para responder adequadamente a esta questão, é preciso antes de tudo ter em mente o que 
significa o termo "subversivo". Subversivo – no contexto da discussão política em que aparece no texto de 
Tocqueville – é o que busca ou ameaça causar subversão, isto é, a transformação do status quo, a 
insubordinação contra a autoridade e a ordem estabelecidas. Evidentemente, Tocqueville emprega o termo 
para se referir ao antagonismo político (entre as "classes altas" e "estratos inferiores" da sociedade 
britânica) que identificou na fala do orador proletário, tema do quarto parágrafo. Portanto, o que é 
"subversivo" no orgulho revelado pela fala do orador proletário é aquilo que ameaça, ou pode ameaçar, a 
ordem estabelecida, aquilo que aponta para uma transformação do status quo. 
  Segundo o texto – como aponta o recurso aqui em consideração –, o "orgulho imenso e subversivo" 
(l.38) do orador se encontra nas palavras: "E, contudo, não sou mais que um simples operário" (l.39). É 
simplesmente o orgulho de não ser mais que um simples operário que é "subversivo"? Evidentemente que o 
declarar-se "um simples operário" não ameaça, por si, a ordem estabelecida. O que ameaça a ordem 
estabelecida na fala do orador é ser um simples operário e, contudo, falar e fazer o que falou e fez na 
assembléia dirigida ao parlamento inglês. O termo "contudo", na fala do líder proletário, é crucial. É ele que 
retoma, na fala do orador, um conjunto de aspectos fundamentais desenvolvidos pelo texto: as razões pelas 
quais o orador, embora sendo um simples operário, pode ter orgulho. Aquilo que é "subversivo" na fala do 
líder proletário é o fato mesmo de intervir numa assembléia "dirigida a lordes e ricos" (l.34-35; cf. também a 
hesitação do presidente da sessão em admitir a fala, l.11-12); e o fato de declarar, nesta intervenção, que 
aquilo que ali se discute é do interesse dos "ingleses de todas as classes" (l.25). Ambas atitudes são 
"subversivas": colocam em xeque, por exemplo, a representatividade do parlamento britânico de então. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato, mantém o gabarito 
original da questão e indefere tanto a solicitação de anulação da questão 02 quanto a de alteração de seu 
gabarito. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 04 
 
Protocolo: 11913003302-7 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 04 seja anulada, ou que a alternativa (C) seja 
considerada a resposta correta. Alega que, "[n]o contexto em que se insere a expressão que se pretende 
substituir ('Porém'), há, por parte do autor, uso inadequado do conectivo, uma vez que inexiste qualquer 
ideia de oposição." Além disso, afirma o candidato que "a expressão 'porém' costuma ser frequentemente 
utilizada como conjunção aditiva", embora qualifique afirmação esclarecendo que "[e]sse uso, contudo, é 
popular, ou seja, não é consagrado e resguardado pela Academia Brasileira de Letras." Com base nestas 
observações, argumenta que "porém", no contexto em que a questão 04 propõe sua substituição, é usada 
com valor aditivo e não de oposição; portanto, é melhor substituída por "Além disso" do que por "Por outro 
lado". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato e, portanto, indefere a solicitação tanto de 
anulação da questão 04 quanto de revisão de seu gabarito, com base nas seguintes considerações:   
 Como o candidato reconhece, o uso de "porém" alegado não é "consagrado" pela norma gramatical 
– de fato, não há registro dele em gramáticas ou dicionários. Além disso, a alegação parte do suposto de 
que houve equívoco do autor (ou do tradutor, já que o texto original é francês) no uso de "porém", pois não 
haveria oposição de idéias no trecho em que é usado. A Comissão Avaliadora, entretanto, não vê razão 
para duvidar-se do uso normal, cotidiano, do nexo "porém" no texto. Considere-se o trecho de ocorrência:  
 

"Suas palavras, ao dirigir-se às classes altas da sociedade, conservavam estas fórmulas de respeito 
que o uso antigo consagrou. Porém, que orgulho imenso e subversivo nestas simples palavras que 
seguiam uma manifestação de nobres sentimentos:..." (l.36-39). 
 

Para a Comissão Avaliadora, é claro que há oposição: ao dirigir-se às classes altas, o orador utilizou-se de 
expressões de respeito, que sinalizam humildade; por outro lado, em oposição a isso, é com orgulho que o 
orador faz sua declaração de que é um simples operário. O fato de que o trecho acima ocorre precisamente 
no parágrafo em que Tocqueville tematiza a oposição entre as classes altas e os "estratos inferiores" 
representadas pelo orador reforça o conteúdo opositivo do trecho.  
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 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do trecho formulada 
pelo candidato e mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 04, indeferindo tanto 
a solicitação de alteração do gabarito quanto a anulação da questão. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 05 
 
Protocolo: 11913003274-7 
 
 O texto do recurso interposto limita-se à palavra "teste", do que a Comissão Avaliadora conclui que 
não se trata de uma solicitação fundamentada. O recurso é, portanto, liminarmente rejeitado. 
 
 
Protocolo: 11913003363-6 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 05 seja anulada. Alega que "o enunciado solicita 
que o candidato considere, APENAS, as 'relações temporais' que os 
trechos mantêm no texto", mas a questão, na verdade, cobraria " não somente as 'relações temporais', mas 
também 'colocação pronominal'". O argumento oferecido pelo candidato baseia-se no fato de que as duas 
opções de substituição oferecidas para o segmento não cessava de apresentar-se no trecho em III diferem 
quanto à colocação do pronome átono –se. 
02, no item III (tido como correto), também ressalta o assunto."  
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
05 com base nas seguintes considerações:   
 A escolha da alternativa correta na questão nada tem a ver com a colocação pronominal: como o 
próprio candidato reconhece em seu recurso, as duas opções de substituição em discussão são 
gramaticalmente corretas quanto à colocação do pronome e, portanto, não diferem quanto a isso. 
 Diferem, sim, quanto a seu sentido temporal: a opção continuava a apresentar-se implica, uma 
vez realizada a substituição proposta em III no texto, que o "pensamento que não cessava de apresentar-
se" a Tocqueville enquanto o líder proletário falava já se apresentava a Tocqueville antes da fala do líder 
proletário (do mesmo modo que, em "João continuou a pintar a casa no domingo" implica que João já 
estava pintando a casa antes do domingo). Evidentemente, esta relação temporal não se encontra no trecho 
original do texto, nem na opção se apresentava continuamente – que é, portanto, a opção correta. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato, mantém o gabarito 
original da prova e indefere a solicitação de anulação da questão 05. 
 
 
Protocolo: 11913003430-9 
 
 Em seu recurso, o candidato alega que a alternativa (B) apresenta opções de substituição para as 
expressões sublinhadas em I, II e III "equivalentes às do texto original". Presumindo-se que o candidato não 
rejeita a alternativa apontada como correta pela Comissão Avaliadora, infere-se que o candidato está a 
solicitar a anulação da questão por conter duas alternativas corretas. 
  A Comissão Avaliadora rejeita a alegação; em particular, rejeita que o segmento não 
cessava de apresentar-se no trecho em III possa ser substituído, com conservação de sentido, pela opção 
continuava a apresentar-se. Esta expressão implica uma vez realizada a substituição proposta em III no 
texto, que o "pensamento que não cessava de apresentar-se" a Tocqueville enquanto o líder proletário 
falava já se apresentava a Tocqueville antes da fala do líder proletário (do mesmo modo que, em "João 
continuou a pintar a casa no domingo" implica que João já estava pintando a casa antes do domingo). 
Evidentemente, esta relação temporal não se encontra no trecho original do texto, nem na opção se 
apresentava continuamente – que é, portanto, a opção correta. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato, mantém o gabarito 
original da prova e indefere a presumida solicitação de anulação da questão 05. 
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QUESTÃO Nº 08 
 
Protocolo: 11913003645-1 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 08 seja anulada. Alega que não apenas a 
proposta de alteração de sinal de pontuação em III é correta, mas também a proposta em I – o que, se 
confirmado, tornaria a questão sem gabarito. Quanto à alegação de que I é uma proposta de alteração de 
sinal de pontuação correta, argumenta que "a substituição dos dois pontos por virgula é perfeitamente 
cabível pois a vírgula irá separar orações num mesmo contexto, da mesma forma que na proposta III." 
Observe-se que o candidato se engana: a proposta I diz respeito à substituição da vírgula por ponto e 
vírgula, e não por dois pontos. A Comissão Avaliadora considerará o recurso, portanto, como uma alegação 
relativa ao uso de ponto e vírgula. 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
08 com base nas seguintes considerações:   
 A proposta de alteração em I infringe uma das convenções de uso mais comuns para o uso 
requerido do ponto e vírgula: para separar orações de um período quando uma delas já faz uso de vírgulas, 
cf. o exemplo abaixo, extraído de C. Cunha e L. F. Lindley Cintra, Nova Gramática do Português 
Contemporâneo, 2a. edição/36a. impressão, p.634: 
 
 Chamo-me Inácio; ele, Benedito. (Machado de Assis) 
 
Assim, a proposta I não conserva a correção do trecho original. Note-se, ainda, que a proposta III não 
infringe a convenção acima mencionada. Não se trata, portanto, do mesmo caso da proposta I, como quer 
crer o candidato. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a alegação do candidato, mantém o gabarito 
original da prova e indefere a solicitação de anulação da questão 08. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 09 
 
Protocolo: 11913003303-7 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 09, o candidato solicita que a alternativa (E) 
seja considerada a resposta correta. Alega que não há por que considerar que a proposta de alteração de 
período do texto em II seja incorreta ou altere o sentido do período original do texto. Argumenta, 
inicialmente, que "[o] trecho 'estas ideias banais com as quais se... comovem os franceses' omite o advérbio 
'geralmente', empregado no texto e de significado fundamental para o julgamento da alteração proposta", 
pois, continua o argumento, "o uso do presente do indicativo associado à ideia de costume, frequência 
extraída do advérbio em análise fortalece o caráter habitual da ação que se expressa no trecho." 
Argumenta, ainda, que, "considerando que no trecho original há uma voz passiva sintética (...se 
comovem...os franceses = os franceses são comovidos) e que o agente da passiva seria 'estas ideias 
banais' – o que nos leva a entender que estas ideias banais causam uma comoção nos franceses – , não há 
porque se considerar errada a utilização de 'estas ideias banais que comovem os franceses', tendo em 
vistas que o sentido permanece inalterado e que o trecho continua igualmente correto. 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 09, com base nas seguintes considerações: 
 Liminarmente, pode-se ignorar a argumentação relativa ao advérbio "geralmente", pois sua 
presença ou não na proposta de alteração em II em nada afeta a questão. 
 A questão 09 trata da equivalência de sentido ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e 
mantêm o sentido do período original"), de diferentes construções sintáticas. Tem como foco especial a 
alteração na expressão gramatical das formas verbais – da forma ativa para a passiva na proposta I, da 
ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, 
o candidato deveria demonstrar conhecimento não apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em 
questão, como também deveria reconhecer mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em II, a forma se comovem pode, isolada do 
contexto em que ocorre no texto, receber duas análises gramaticais: (a) pode expressar a forma ativa 
pronominal do verbo comover, sendo neste caso os franceses não apenas o sujeito gramatical do verbo, 
mas também seu agente;  e (b) pode expressar a forma passiva sintética do verbo comover, em cujo caso 
os franceses será também o sujeito gramatical do verbo, mas agora não mais seu agente, e sim seu 
paciente. Evidentemente, essa distinção já indica claramente que as duas análises gramaticais não são 
equivalentes do ponto de vista de seu sentido. 
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 Esta diferença de sentido é facilmente demonstrável. Em sua análise como forma ativa pronominal, 
se comovem não é forma de um verbo transitivo direto e, por isso, não dispõe de uma forma equivalente na 
voz passiva analítica; em sua análise como forma pronominal sintética, possui uma tal forma equivalente, 
são comovidos. Comparando-se estas duas formas, é fácil demonstrar que, na forma ativa pronominal, 
justamente porque o sujeito é um agente, tem um caráter "ativo" que não tem na passiva – na qual é 
paciente e tem, por isso, caráter "passivo". Considere-se, para este fim, a oposição entre as duas frases 
abaixo: 
 
 (1) "Os franceses, hipocritamente, se comovem com idéias banais" 
 
 (2) "Os franceses, hipocritamente, são comovidos com idéias banais" 
 
Na frase em (1), hipocritamente se refere à atitude dos franceses, pois são agentes de seu próprio comover-
se. Já na frase (2) o advérbio se refere não à atitude dos franceses – precisamente porque são apenas 
"pacientes", e não "agentes", da comoção; antes, hipocritamente na frase (2) refere-se à atitude do agente 
da passiva, que está inexplícito. (Este fato fica ainda mais claro se o agente é expresso – por exemplo, de 
pelo governo é utilizado na frase em (2).) 
 Uma vez observado o fato de que o uso pronominal de se comovem não é equivalente, em sentido, 
a seu uso passivo, a questão a ser determinada é: qual dos dois usos é o pertinente para o contexto em que 
o período original ocorre no texto? O caráter irônico do período original, no contexto em que ocorre (fim do 
primeiro parágrafo) não deixa dúvidas: trata-se do uso pronominal do verbo comover-se. Tanto é verdade 
que se poderia perfeitamente adicionar o advérbio hipocritamente ao período original como forma de 
reforçar a crítica que o período veicula contra os franceses. 
 Portanto, se comovem no período original não é a forma passiva de comovem; por isso, a 
Comissão Avaliadora mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em II pode ser 
correta gramatical, mas não mantém o sentido do período original. Assim, a Comissão Avaliadora indefere a 
solicitação do candidato de alteração do gabarito da questão 09. 
 
 
Protocolo: 11913003336-1 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 09, o candidato solicita que a alternativa (E) 
seja considerada a resposta correta. Alega que "a oração 'que comovem os franceses' é correta e mantêm o 
sentido original do trecho expresso." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 09, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 09 trata da equivalência de sentido ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e 
mantêm o sentido do período original"), de diferentes construções sintáticas. Tem como foco especial a 
alteração na expressão gramatical das formas verbais – da forma ativa para a passiva na proposta I, da 
ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, 
o candidato deveria demonstrar conhecimento não apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em 
questão, como também deveria reconhecer mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em II, a forma se comovem pode, isolada do 
contexto em que ocorre no texto, receber duas análises gramaticais: (a) pode expressar a forma ativa 
pronominal do verbo comover, sendo neste caso os franceses não apenas o sujeito gramatical do verbo, 
mas também seu agente;  e (b) pode expressar a forma passiva sintética do verbo comover, em cujo caso 
os franceses será também o sujeito gramatical do verbo, mas agora não mais seu agente, e sim seu 
paciente. Evidentemente, essa distinção já indica claramente que as duas análises gramaticais não são 
equivalentes do ponto de vista de seu sentido. 
 Esta diferença de sentido é facilmente demonstrável. Em sua análise como forma ativa pronominal, 
se comovem não é forma de um verbo transitivo direto e, por isso, não dispõe de uma forma equivalente na 
voz passiva analítica; em sua análise como forma pronominal sintética, possui uma tal forma equivalente, 
são comovidos. Comparando-se estas duas formas, é fácil demonstrar que, na forma ativa pronominal, 
justamente porque o sujeito é um agente, tem um caráter "ativo" que não tem na passiva – na qual é 
paciente e tem, por isso, caráter "passivo". Considere-se, para este fim, a oposição entre as duas frases 
abaixo: 
 
 (1) "Os franceses, hipocritamente, se comovem com idéias banais" 
 
 (2) "Os franceses, hipocritamente, são comovidos com idéias banais" 
 
Na frase em (1), hipocritamente se refere à atitude dos franceses, pois são agentes de seu próprio comover-
se. Já na frase (2) o advérbio se refere não à atitude dos franceses – precisamente porque são apenas 
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"pacientes", e não "agentes", da comoção; antes, hipocritamente na frase (2) refere-se à atitude do agente 
da passiva, que está inexplícito. (Este fato fica ainda mais claro se o agente é expresso – por exemplo, de 
pelo governo é utilizado na frase em (2).) 
 Uma vez observado o fato de que o uso pronominal de se comovem não é equivalente, em sentido, 
a seu uso passivo, a questão a ser determinada é: qual dos dois usos é o pertinente para o contexto em que 
o período original ocorre no texto? O caráter irônico do período original, no contexto em que ocorre (fim do 
primeiro parágrafo) não deixa dúvidas: trata-se do uso pronominal do verbo comover-se. Tanto é verdade 
que se poderia perfeitamente adicionar o advérbio hipocritamente ao período original como forma de 
reforçar a crítica que o período veicula contra os franceses. 
 Portanto, se comovem no período original não é a forma passiva de comovem; por isso, a 
Comissão Avaliadora mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em II pode ser 
correta gramatical, mas não mantém o sentido do período original. Assim, a Comissão Avaliadora indefere a 
solicitação do candidato de alteração do gabarito da questão 09. 
 
 
Protocolo: 11913003379-4 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 09, o candidato solicita que a alternativa (E) 
seja considerada a resposta correta. Alega que, "por ser um pronome de amplo espectro, a palavra 'que' 
pode ser utilizada, sem trazer alteração alguma de sentido, para substituir a locução “com as quais”; assim, 
em "estas ideias banais que comovem os franceses”, também seria "afirmado que os franceses são 
comovidos por ideias banais". Conclui o candidato que, "[d]esta forma, não observa-se alteração de 
sentido." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 09, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 09 trata da equivalência de sentido ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e 
mantêm o sentido do período original"), de diferentes construções sintáticas. Tem como foco especial a 
alteração na expressão gramatical das formas verbais – da forma ativa para a passiva na proposta I, da 
ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, 
o candidato deveria demonstrar conhecimento não apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em 
questão, como também deveria reconhecer mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em II, a forma se comovem pode, isolada do 
contexto em que ocorre no texto, receber duas análises gramaticais: (a) pode expressar a forma ativa 
pronominal do verbo comover, sendo neste caso os franceses não apenas o sujeito gramatical do verbo, 
mas também seu agente;  e (b) pode expressar a forma passiva sintética do verbo comover, em cujo caso 
os franceses será também o sujeito gramatical do verbo, mas agora não mais seu agente, e sim seu 
paciente. Evidentemente, essa distinção já indica claramente que as duas análises gramaticais não são 
equivalentes do ponto de vista de seu sentido. 
 Esta diferença de sentido é facilmente demonstrável. Em sua análise como forma ativa pronominal, 
se comovem não é forma de um verbo transitivo direto e, por isso, não dispõe de uma forma equivalente na 
voz passiva analítica; em sua análise como forma pronominal sintética, possui uma tal forma equivalente, 
são comovidos. Comparando-se estas duas formas, é fácil demonstrar que, na forma ativa pronominal, 
justamente porque o sujeito é um agente, tem um caráter "ativo" que não tem na passiva – na qual é 
paciente e tem, por isso, caráter "passivo". Considere-se, para este fim, a oposição entre as duas frases 
abaixo: 
 
 (1) "Os franceses, hipocritamente, se comovem com idéias banais" 
 
 (2) "Os franceses, hipocritamente, são comovidos com idéias banais" 
 
Na frase em (1), hipocritamente se refere à atitude dos franceses, pois são agentes de seu próprio comover-
se. Já na frase (2) o advérbio se refere não à atitude dos franceses – precisamente porque são apenas 
"pacientes", e não "agentes", da comoção; antes, hipocritamente na frase (2) refere-se à atitude do agente 
da passiva, que está inexplícito. (Este fato fica ainda mais claro se o agente é expresso – por exemplo, de 
pelo governo é utilizado na frase em (2).) 
 Uma vez observado o fato de que o uso pronominal de se comovem não é equivalente, em sentido, 
a seu uso passivo, a questão a ser determinada é: qual dos dois usos é o pertinente para o contexto em que 
o período original ocorre no texto? O caráter irônico do período original, no contexto em que ocorre (fim do 
primeiro parágrafo) não deixa dúvidas: trata-se do uso pronominal do verbo comover-se. Tanto é verdade 
que se poderia perfeitamente adicionar o advérbio hipocritamente ao período original como forma de 
reforçar a crítica que o período veicula contra os franceses. 
 Portanto, se comovem no período original não é a forma passiva de comovem; por isso, a 
Comissão Avaliadora mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em II pode ser 
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correta gramatical, mas não mantém o sentido do período original. Assim, a Comissão Avaliadora indefere a 
solicitação do candidato de alteração do gabarito da questão 09. 
 
 
Protocolo: 11913003422-0 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 09, o candidato solicita que a alternativa (E) 
seja considerada a resposta correta. Alega que "não há incorreção gramatical nem alteração no sentido 
original" na proposta de alteração em II. Argumenta o candidato que "na segunda oração, o agente e o 
paciente da ação permanecem os mesmos (respectivamente 'ideias banais' e 'franceses'), além de ser 
possível utilizar o verbo 'comover' tanto pronominal (como é o caso da frase original), quanto sem pronome 
(como é o caso da frase transformada), sem alteração de sentido. 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 09, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 09 trata da equivalência de sentido ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e 
mantêm o sentido do período original"), de diferentes construções sintáticas. Tem como foco especial a 
alteração na expressão gramatical das formas verbais – da forma ativa para a passiva na proposta I, da 
ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, 
o candidato deveria demonstrar conhecimento não apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em 
questão, como também deveria reconhecer mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em II, a forma se comovem pode, isolada do 
contexto em que ocorre no texto, receber duas análises gramaticais: (a) pode expressar a forma ativa 
pronominal do verbo comover, sendo neste caso os franceses não apenas o sujeito gramatical do verbo, 
mas também seu agente;  e (b) pode expressar a forma passiva sintética do verbo comover, em cujo caso 
os franceses será também o sujeito gramatical do verbo, mas agora não mais seu agente, e sim seu 
paciente. Evidentemente, essa distinção já indica claramente que as duas análises gramaticais não são 
equivalentes do ponto de vista de seu sentido. 
 Esta diferença de sentido é facilmente demonstrável. Em sua análise como forma ativa pronominal, 
se comovem não é forma de um verbo transitivo direto e, por isso, não dispõe de uma forma equivalente na 
voz passiva analítica; em sua análise como forma pronominal sintética, possui uma tal forma equivalente, 
são comovidos. Comparando-se estas duas formas, é fácil demonstrar que, na forma ativa pronominal, 
justamente porque o sujeito é um agente, tem um caráter "ativo" que não tem na passiva – na qual é 
paciente e tem, por isso, caráter "passivo". Considere-se, para este fim, a oposição entre as duas frases 
abaixo: 
 
 (1) "Os franceses, hipocritamente, se comovem com idéias banais" 
 
 (2) "Os franceses, hipocritamente, são comovidos com idéias banais" 
 
Na frase em (1), hipocritamente se refere à atitude dos franceses, pois são agentes de seu próprio comover-
se. Já na frase (2) o advérbio se refere não à atitude dos franceses – precisamente porque são apenas 
"pacientes", e não "agentes", da comoção; antes, hipocritamente na frase (2) refere-se à atitude do agente 
da passiva, que está inexplícito. (Este fato fica ainda mais claro se o agente é expresso – por exemplo, de 
pelo governo é utilizado na frase em (2).) 
 Uma vez observado o fato de que o uso pronominal de se comovem não é equivalente, em sentido, 
a seu uso passivo, a questão a ser determinada é: qual dos dois usos é o pertinente para o contexto em que 
o período original ocorre no texto? O caráter irônico do período original, no contexto em que ocorre (fim do 
primeiro parágrafo) não deixa dúvidas: trata-se do uso pronominal do verbo comover-se. Tanto é verdade 
que se poderia perfeitamente adicionar o advérbio hipocritamente ao período original como forma de 
reforçar a crítica que o período veicula contra os franceses. 
 Portanto, se comovem no período original não é a forma passiva de comovem; por isso, a 
Comissão Avaliadora mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em II pode ser 
correta gramatical, mas não mantém o sentido do período original. Assim, a Comissão Avaliadora indefere a 
solicitação do candidato de alteração do gabarito da questão 09. 
 
 
Protocolo: 11913003474-1 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 09, o candidato solicita que a alternativa (D) 
seja considerada a resposta correta. Alega, de um lado, que a proposta I apresenta uma incorreção; e, de 
outro, que a proposta de alteração em II não apresenta incorreção gramatical nem altera o sentido do 
período original. Quanto à primeira alegação, observa que "[o] termo 'sua Excelência' deveria, 
necessariamente, ser escrito 'Sua Excelência'." E argumenta: " A banca deveria ter alterado a inicial do 
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vocábulo 'sua' antes de Excelência, mesmo que tivesse que alterar o texto original, para que restasse 
correta a proposta I." Quanto à segunda alegação, sustenta que " o verbo 'comover' admite a forma 
pronominal, mas não a exige", especialmente porque "[m]esmo no trecho substituído a expressão 'os 
franceses' era o objeto direto da oração, uma vez que a forma pronominal do verbo não altera sua 
regência."    
 A Comissão Avaliadora rejeita ambas as alegações e, portanto, indefere a solicitação de revisão do 
gabarito da questão 09, com base nas seguintes considerações: 
 Com relação à primeira alegação, como o candidato bem nota, sua Excelência foi a expressão 
utilizada originalmente pelo autor do texto (ou, se se preferir, por seu autor em português, o tradutor). A 
Comissão Avaliadora toma este uso simplesmente como fato da língua – ainda que saiba perfeitamente 
que, de acordo com a norma gramatical mais difundida com relação à grafia de expressões de tratamento, a 
expressão correta seria Sua Excelência. Independentemente disso, observe-se apenas que a questão 09 
não diz respeito à correção dos períodos originais do texto; pede para que o leitor atente apenas para a 
correção das propostas de alteração introduzidas nos períodos originais. Portanto, a alegação do candidato 
simplesmente não diz respeito àquilo a que se dirige a questão 09, razão pela qual é rejeitada pela 
Comissão Avaliadora. 
 Quanto à segunda alegação, é preciso observar que a questão 09 trata da equivalência de sentido 
ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e mantêm o sentido do período original"), de diferentes 
construções sintáticas. Tem como foco especial a alteração na expressão gramatical das formas verbais – 
da forma ativa para a passiva na proposta I, da ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da 
pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, o candidato deveria demonstrar conhecimento não 
apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em questão, como também deveria reconhecer 
mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em II, a forma se comovem pode, isolada do 
contexto em que ocorre no texto, receber duas análises gramaticais: (a) pode expressar a forma ativa 
pronominal do verbo comover, sendo neste caso os franceses não apenas o sujeito gramatical do verbo, 
mas também seu agente;  e (b) pode expressar a forma passiva sintética do verbo comover, em cujo caso 
os franceses será também o sujeito gramatical do verbo, mas agora não mais seu agente, e sim seu 
paciente. Evidentemente, essa distinção já indica claramente que as duas análises gramaticais não são 
equivalentes do ponto de vista de seu sentido. 
 Esta diferença de sentido é facilmente demonstrável. Em sua análise como forma ativa pronominal, 
se comovem não é forma de um verbo transitivo direto e, por isso, não dispõe de uma forma equivalente na 
voz passiva analítica; em sua análise como forma pronominal sintética, possui uma tal forma equivalente, 
são comovidos. Comparando-se estas duas formas, é fácil demonstrar que, na forma ativa pronominal, 
justamente porque o sujeito é um agente, tem um caráter "ativo" que não tem na passiva – na qual é 
paciente e tem, por isso, caráter "passivo". Considere-se, para este fim, a oposição entre as duas frases 
abaixo: 
 
 (1) "Os franceses, hipocritamente, se comovem com idéias banais" 
 
 (2) "Os franceses, hipocritamente, são comovidos com idéias banais" 
 
Na frase em (1), hipocritamente se refere à atitude dos franceses, pois são agentes de seu próprio comover-
se. Já na frase (2) o advérbio se refere não à atitude dos franceses – precisamente porque são apenas 
"pacientes", e não "agentes", da comoção; antes, hipocritamente na frase (2) refere-se à atitude do agente 
da passiva, que está inexplícito. (Este fato fica ainda mais claro se o agente é expresso – por exemplo, de 
pelo governo é utilizado na frase em (2).) 
 Uma vez observado o fato de que o uso pronominal de se comovem não é equivalente, em sentido, 
a seu uso passivo, a questão a ser determinada é: qual dos dois usos é o pertinente para o contexto em que 
o período original ocorre no texto? O caráter irônico do período original, no contexto em que ocorre (fim do 
primeiro parágrafo) não deixa dúvidas: trata-se do uso pronominal do verbo comover-se. Tanto é verdade 
que se poderia perfeitamente adicionar o advérbio hipocritamente ao período original como forma de 
reforçar a crítica que o período veicula contra os franceses. 
 Portanto, se comovem no período original não é a forma passiva de comovem; por isso, a 
Comissão Avaliadora mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em II pode ser 
correta gramatical, mas não mantém o sentido do período original.  
 Pelas razões acima apresentadas, a Comissão Avaliadora rejeita as duas alegações do candidato, 
mantém o gabarito original da questão 09 e indefere, portanto, a solicitação de alteração deste gabarito. 
 
 
Protocolo: 11913003528-8 
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 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 09 seja anulada. Alega que, assim como a 
proposta II, a proposta I também não manteria sentido do período original. Argumenta, por um lado, que a 
alteração proposta incorre em "[a]lém da perda no estilo causada pela troca de 'cujo' por 'de quem'". 
Argumenta, ainda, que "muda-se o sujeito da oração em questão (o que, como no item II da questão, altera 
o sentido do trecho)", pois "[e]m 'aplaudiam-se(...) as menores palavras', tem-se a voz passiva sintética; i.e., 
a oração equivaleria a 'as menores palavras eram aplaudidas', sendo o sujeito 'as menores palavras'. 
Contudo, no texto original, tem-se a expressão 'cujas palavras aplaudia-se'; na qual o verbo não concorda 
com o termo 'palavras'." Finalmente, sustenta que, porque "no texto original, ... o verbo não concorda com o 
termo 'palavras'", conclui-se que "ou o tradutor do texto de Tocqueville cometeu um lamentável erro, 
deixando de fazer concordar verbo e sujeito, ou "palavras" não é o sujeito da oração." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
09, com base nas seguintes considerações: 
 Quanto ao argumento relativo à "perda de estilo" que a alteração proposta em I incorre, a Comissão 
Avaliadora tem a dizer apenas que, salvo melhor juízo, "estilo" não é um elemento objetivo do sentido de um 
período. 
 A questão 09 trata da equivalência de sentido ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e 
mantêm o sentido do período original"), de diferentes construções sintáticas. Tem como foco especial a 
alteração na expressão gramatical das formas verbais – da forma ativa para a passiva na proposta I, da 
ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, 
o candidato deveria demonstrar conhecimento não apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em 
questão, como também deveria reconhecer mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 Antes de mais nada, é preciso recusar liminarmente a sugestão do candidato de que, porque a 
proposta de alteração em I muda o sujeito de uma oração, esta mudança implica a mudança de sentido do 
período original. De acordo a longa tradição gramatical que fundamenta os conteúdos do programa de 
Língua Portuguesa do presente concurso, a conversão da voz ativa de um verbo em sua voz passiva, seja 
ela sintética ou analítica, não altera o sentido da oração. E, na proposta de alteração I, trata-se 
precisamente de uma alteração deste tipo. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em I, a forma aplaudia-se não pode ser uma 
forma passiva, pois não concorda com cujas menores palavras. Logo, a única interpretação gramatical 
plausível para aquela forma verbal é a de uma forma ativa, com o pronome se sendo utilizado como índice 
de indeterminação do sujeito. Este é o uso original do autor do texto (ou, se se preferir, de seu autor em 
português, o tradutor), que a Comissão Avaliadora toma simplesmente como fato da língua – ainda que 
saiba perfeitamente que, de acordo com a norma gramatical mais difundida, o pronome se, quando utilizado 
no lugar do agente de um verbo transitivo, deve ser considerado como elemento de conversão do verbo em 
uma forma passiva.  
 Quanto a presumida incorreção do período original do texto, observe-se apenas que a questão 09 
não diz respeito à correção dos períodos originais do texto; pede para que o leitor atente apenas para a 
correção das propostas de alteração introduzidas nos períodos originais.  
 Quanto à interpretação do pronome se como índice de indeterminação aplicado a um verbo 
transitivo, observe-se que é construção tão corrente na língua portuguesa escrita no Brasil que é, inclusive, 
legitimada por gramáticas recentes de autores indiscutíveis, como Evanildo Bechara (ver Moderna 
Gramática Portuguesa, 37 ed., rev. e ampl., 1999, p.178). 
 Sendo a forma aplaudia-se uma forma ativa com sujeito indeterminado, pode ser convertida em 
uma forma passiva com agente indeterminado (isto é, inexpresso). Assim, aplaudiam-se na proposta de 
reescrita em I é, simplesmente, a forma passiva da forma aplaudia-se, sendo que as demais alterações do 
período não ferem nem seu sentido original, nem sua correção gramatical. Por isso, a Comissão Avaliadora 
mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em I é correta e mantém o sentido do 
período original, rejeitando com isso a alegação do candidato, bem como indeferindo sua solicitação de 
anulação da questão 09. 
 
 
Protocolo: 11913003573-9 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 09, o candidato solicita que a alternativa (E) 
seja considerada a resposta correta. Alega que não há incorreção gramatical nem alteração no sentido 
original na proposta de alteração em II. Argumenta o candidato que 
‘[t]rata-se de mera substituição do pronome relativo, acompanhada das devidas modificações e acessórios 
para preservar a forma correta da língua, mas sem alteração semântica. A idéia foi mantida, qual seja, a de 
que as referidas palavras sonoras e idéias banais comovem os franceses.” 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 09, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 09 trata da equivalência de sentido ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e 
mantêm o sentido do período original"), de diferentes construções sintáticas. Tem como foco especial a 
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alteração na expressão gramatical das formas verbais – da forma ativa para a passiva na proposta I, da 
ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, 
o candidato deveria demonstrar conhecimento não apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em 
questão, como também deveria reconhecer mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em II, a forma se comovem pode, isolada do 
contexto em que ocorre no texto, receber duas análises gramaticais: (a) pode expressar a forma ativa 
pronominal do verbo comover, sendo neste caso os franceses não apenas o sujeito gramatical do verbo, 
mas também seu agente;  e (b) pode expressar a forma passiva sintética do verbo comover, em cujo caso 
os franceses será também o sujeito gramatical do verbo, mas agora não mais seu agente, e sim seu 
paciente. Evidentemente, essa distinção já indica claramente que as duas análises gramaticais não são 
equivalentes do ponto de vista de seu sentido. 
 Esta diferença de sentido é facilmente demonstrável. Em sua análise como forma ativa pronominal, 
se comovem não é forma de um verbo transitivo direto e, por isso, não dispõe de uma forma equivalente na 
voz passiva analítica; em sua análise como forma pronominal sintética, possui uma tal forma equivalente, 
são comovidos. Comparando-se estas duas formas, é fácil demonstrar que, na forma ativa pronominal, 
justamente porque o sujeito é um agente, tem um caráter "ativo" que não tem na passiva – na qual é 
paciente e tem, por isso, caráter "passivo". Considere-se, para este fim, a oposição entre as duas frases 
abaixo: 
 
 (1) "Os franceses, hipocritamente, se comovem com idéias banais" 
 
 (2) "Os franceses, hipocritamente, são comovidos com idéias banais" 
 
Na frase em (1), hipocritamente se refere à atitude dos franceses, pois são agentes de seu próprio comover-
se. Já na frase (2) o advérbio se refere não à atitude dos franceses – precisamente porque são apenas 
"pacientes", e não "agentes", da comoção; antes, hipocritamente na frase (2) refere-se à atitude do agente 
da passiva, que está inexplícito. (Este fato fica ainda mais claro se o agente é expresso – por exemplo, de 
pelo governo é utilizado na frase em (2).) 
 Uma vez observado o fato de que o uso pronominal de se comovem não é equivalente, em sentido, 
a seu uso passivo, a questão a ser determinada é: qual dos dois usos é o pertinente para o contexto em que 
o período original ocorre no texto? O caráter irônico do período original, no contexto em que ocorre (fim do 
primeiro parágrafo) não deixa dúvidas: trata-se do uso pronominal do verbo comover-se. Tanto é verdade 
que se poderia perfeitamente adicionar o advérbio hipocritamente ao período original como forma de 
reforçar a crítica que o período veicula contra os franceses. 
 Portanto, se comovem no período original não é a forma passiva de comovem; por isso, a 
Comissão Avaliadora mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em II pode ser 
correta gramatical, mas não mantém o sentido do período original. Assim, a Comissão Avaliadora indefere a 
solicitação do candidato de alteração do gabarito da questão 09. 
 
 
Protocolo: 11913003672-6 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 09, o candidato solicita que a alternativa (E) 
seja considerada a resposta correta. Alega que a proposta de alteração em II não apresenta alteração no 
sentido do período original. Argumenta o candidato que 
“Semanticamente, dizer que ‘com ideias banais os franceses são comovidos" ou que "ideias banais 
comovem os franceses’ parece produzir o mesmo resultado.” 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 09, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 09 trata da equivalência de sentido ou não, no contexto em que ocorrem no texto (cf. "e 
mantêm o sentido do período original"), de diferentes construções sintáticas. Tem como foco especial a 
alteração na expressão gramatical das formas verbais – da forma ativa para a passiva na proposta I, da 
ativa pronominal para a ativa transitiva na proposta II, da pessoal para a impessoal na proposta III. Portanto, 
o candidato deveria demonstrar conhecimento não apenas das possibilidades gramaticais dos verbos em 
questão, como também deveria reconhecer mudanças de sentido que as alterações poderiam causar. 
 No período original do texto cuja alteração é proposta em II, a forma se comovem pode, isolada do 
contexto em que ocorre no texto, receber duas análises gramaticais: (a) pode expressar a forma ativa 
pronominal do verbo comover, sendo neste caso os franceses não apenas o sujeito gramatical do verbo, 
mas também seu agente;  e (b) pode expressar a forma passiva sintética do verbo comover, em cujo caso 
os franceses será também o sujeito gramatical do verbo, mas agora não mais seu agente, e sim seu 
paciente. Evidentemente, essa distinção já indica claramente que as duas análises gramaticais não são 
equivalentes do ponto de vista de seu sentido. 
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 Esta diferença de sentido é facilmente demonstrável. Em sua análise como forma ativa pronominal, 
se comovem não é forma de um verbo transitivo direto e, por isso, não dispõe de uma forma equivalente na 
voz passiva analítica; em sua análise como forma pronominal sintética, possui uma tal forma equivalente, 
são comovidos. Comparando-se estas duas formas, é fácil demonstrar que, na forma ativa pronominal, 
justamente porque o sujeito é um agente, tem um caráter "ativo" que não tem na passiva – na qual é 
paciente e tem, por isso, caráter "passivo". Considere-se, para este fim, a oposição entre as duas frases 
abaixo: 
 
 (1) "Os franceses, hipocritamente, se comovem com idéias banais" 
 
 (2) "Os franceses, hipocritamente, são comovidos com idéias banais" 
 
Na frase em (1), hipocritamente se refere à atitude dos franceses, pois são agentes de seu próprio comover-
se. Já na frase (2) o advérbio se refere não à atitude dos franceses – precisamente porque são apenas 
"pacientes", e não "agentes", da comoção; antes, hipocritamente na frase (2) refere-se à atitude do agente 
da passiva, que está inexplícito. (Este fato fica ainda mais claro se o agente é expresso – por exemplo, de 
pelo governo é utilizado na frase em (2).) 
 Uma vez observado o fato de que o uso pronominal de se comovem não é equivalente, em sentido, 
a seu uso passivo, a questão a ser determinada é: qual dos dois usos é o pertinente para o contexto em que 
o período original ocorre no texto? O caráter irônico do período original, no contexto em que ocorre (fim do 
primeiro parágrafo) não deixa dúvidas: trata-se do uso pronominal do verbo comover-se. Tanto é verdade 
que se poderia perfeitamente adicionar o advérbio hipocritamente ao período original como forma de 
reforçar a crítica que o período veicula contra os franceses. 
 Portanto, se comovem no período original não é a forma passiva de comovem; por isso, a 
Comissão Avaliadora mantém seu gabarito, de acordo com o qual a proposta de alteração em II pode ser 
correta gramatical, mas não mantém o sentido do período original. Assim, a Comissão Avaliadora indefere a 
solicitação do candidato de alteração do gabarito da questão 09. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 11 
 
Protocolo: 11913003282-5 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 11 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão por julgar, ao contrário do que nela se pressupõe, que não há, 
na linha 02 do texto a que se refere a mesma, nenhuma ocorrência de artigo definido plural, uma vez que 
este, em seus termos, não ocorre isoladamente. 

A discordância do solicitante diz respeito, então, à afirmação II da questão, abaixo transcrita: 
 
II – Tanto na linha 02 como na linha 07, o emprego do artigo definido plural os em os poloneses 

tem valor genérico, tomando o conjunto de indivíduos do povo polonês como referência e não um grupo de 
poloneses determinado. 

 
Na linha 02 do texto, lê-se o seguinte: “...sugeriu hoje que o acompanhasse a um meeting em favor 

dos poloneses”. Sustenta o candidato que, não ocorrendo isoladamente, não há artigo no contexto sob 
análise. Engana-se, entretanto. Conforme a descrição gramatical do português, dos é considerada uma das 
formas do artigo, forma dita ‘combinada’, pois resulta da combinação da preposição de com o artigo 
definido. Essa interpretação é explícita, por exemplo, na Nova Gramática do Português Contemporâneo, de 
Celso Cunha e Lindley Cintra (3 ed., Editora Nova Fronteira), que, à página 207, dentro do capítulo sobre os 
artigos, contém a seção “Formas combinadas do artigo definido”, da qual consta quadro de tais formas 
combinadas, dentre elas a forma dos. Assim, pertencendo a essa combinação, o artigo está aí presente, 
cumprindo a função de referência genérica descrita na afirmação II, que está correta. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido 
 
 
 
QUESTÃO Nº 12 
 
Protocolo: 11913003575-9 
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Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 12 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão, por considerar que a mesma contém duas respostas 
possíveis, uma vez que também a alternativa (B) seria adequada. 

 A questão solicita que, dentre cinco possibilidades de mudança formal, o candidato julgue qual 
delas acarretaria mudança de sentido na frase do texto a que se refere a alteração sugerida. Todas as 
alternativas são sugestões de reordenação de constituintes oracionais no texto; desse modo, a questão 
trata de relações de paráfrase, examinando em que caso uma mudança na ordem de palavras acarretaria 
também mudança de sentido. A alternativa (B), transcrita em (i) abaixo, refere-se ao trecho do texto 
transcrito em (ii). 

 
(i) Colocação do advérbio geralmente (l. 10), entre vírgulas, imediatamente após com as 

quais (l. 09). 
(ii) Todos esses oradores...empregaram estas palavras sonoras, com as quais se comovem, 

geralmente, os franceses. 
(iii) Todos esses oradores...empregaram estas palavras sonoras, com as quais, geralmente, se 

comovem os franceses. 
 
Realiza-se em (iii) a alteração de ordem sugerida na questão. Note-se que, nos dois casos, a 

afirmação tem como sentido o fato de que, de modo geral, os franceses podem ser comovidos por palavras 
sonoras: tanto na posição em (ii) como na posição em (iii), o advérbio geralmente modifica o conteúdo do 
predicado, atenuando a asseveração, ao indicar que esta efetua uma generalização. Não há, portanto, 
mudança de sentido no caso sob análise. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 14 
 
Protocolo: 11913003494-8 
 
 Em seu recurso contra o gabarito original da questão 14, o candidato solicita que a alternativa (D) 
seja considerada a resposta correta. Alega que “o item II também pode ser considerado para uma síntese 
adequada do texto”, sustentando que este é um componente importante do conteúdo do texto. 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de revisão do gabarito 
da questão 14, com base nas seguintes considerações: 
 O “possível componente do conteúdo e da estrutura do texto” em II não é um elemento essencial da 
síntese do texto precisamente pelas mesmas razões que o componente em III não é: ambos são elementos 
particulares do conteúdo do segundo parágrafo do texto, cuja síntese mais adequada é a idéia expressa em 
IV, precisamente porque abarca – e portanto inclui em sua síntese – tanto II quanto III. Assim como IV é o 
componente que sintetiza adequadamente o conteúdo de um dos componentes estruturais do texto, o 
segundo parágrafo, a idéia expressa em I sintetiza adequadamente o outro componente estrutural do texto, 
o primeiro parágrafo.   
 
 
 
QUESTÃO Nº 15 
 
Protocolo: 11913003380-2 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a questão 15 seja anulada. Alega que nenhuma das 
alternativas expressa uma idéia que, de acordo com o texto, seja defendida pela teoria psicanalítica; em 
particular, alega que a alternativa (B) – que é presumida como correta pela gabarito original da questão – 
não expressa uma tal idéia. Argumenta que (B) “não está de acordo com o texto, em razão de não ser 
possível, apenas com a sua leitura, afirmar-se o muito da vida mental seja inconsciente.” 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
14, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 15 é uma questão de compreensão do texto, e questões de compreensão do texto devem 
ser dirimidas com base em evidência textual – isto é, com base na análise das associações que se pode 
estabelecer entre os elementos que de fato constituem o texto. O que a Comissão sustenta – por 
considerações que virão abaixo – é que esta análise determina a alternativa (B) como a correta.  
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 O recurso do candidato pretende-se à vaguidade do pronome indefinido “muito” tal como 
empregado na alternativa (B). Segundo a versão eletrônica do Dicionário Houaiss, este pronome, 
“antecedendo o substantivo, expressa quantidade e/ou qualidade indefinidas”, sendo que o primeiro sentido 
registrado é o de “grande parte de; grande porção de”. Portanto, a questão que precisa ser dirimida é: há 
evidência textual de que “grande parte da vida mental de um indivíduo é inconsciente”. 
 Considere-se a evidência textual do primeiro parágrafo. O candidato recusa a admitir que o trecho 
“Os impulsos primitivos, notadamente a sexualidade e a agressividade, ocupam grande parte do 
inconsciente” como evidência para que “muito da vida mental” seja insconciente: afinal, trata-se aqui de 
dimensionar a proporção ocupada pela sexualidade e pela agressividade na vida inconsciente, e não a 
proporção da vida inconsciente na vida mental. Por outro lado, dado que o inconsciente é parte da vida 
mental, o leitor que compreende este trecho compreende também – obviamente – toda atividade mental 
relacionada aos instintos de sexualidade e agressividade são parte da vida mental.  
 Que outros elementos do insconciente fazem parte da vida mental, segundo o primeiro parágrafo? 
Ignore-se as “ações mentais peculiares” restritas a casos patológicos, pois estas, poder-se-ia alegar, não 
são “atividades normais” da vida mental da maioria dos indivíduos. Ainda assim, o primeiro parágrafo 
identifica várias outras “ações mentais peculiares” que mostram “a existência de uma atividade mental 
subterrânea” e que não são patológicas, são simplesmente eventos corriqueiros na vida dos indivíduos: 
“equívocos no falar ou escrever”, “falhas de memória inexplicáveis”, “sonhos absurdos”. Portanto, já são 
vários os elementos da vida mental do indivíduo que, no primeiro parágrafo, se atribui ao inconsciente: 
pensamentos relacionados aos instintos de sexualidade e agressividade, equívocos no falar e no escrever, 
falhas de memória, sonhos absurdos.  
 Mas há, ainda no primeiro parágrafo, o seguinte enunciado: “Para Freud, o ser humano é um animal 
cheio de desejos”, sendo que “desejos” (l.13-14) são, precisamente as “necessidades ocultas” do 
inconsciente (l.13). Se o ser humano é cheio de desejos, e desejos são elementos do insconsciente, pode-
se dizer que muito da atividade mental dele é inconsciente? A Comissão Avaliadora acredita que não é 
preciso explicitar o sentido de “cheio” para mostrar que o leitor que compreende o enunciado referido neste 
parágrafo compreende, também, que “grande parte” da vida mental é inconsciente. 
 Como se não bastasse a evidência textual até aqui levantada, considere-se o que apresenta o 
segundo parágrafo: o primeiro período associa ao “pensamento freudiano” as idéias de que “o indivíduo 
pouco sabe sobre as reais motivações de suas ações e pensamentos; a razão não manda em sua casa.” 
Note-se: não se trata de afirmar que o indivíduo não sabe – não tem consciência – de poucas, ou muitas, 
das motivações de poucas, ou muitas, de suas ações e pensamentos; trata-se de afirmar que ele não tem 
consciência de nenhuma das motivações de nenhuma de suas ações e pensamentos. Portanto, para a 
psicanálise, todas as motivações de todas as suas ações e pensamentos do indivíduo são, segundo o texto, 
inconscientes. A Comissão Avaliadora conclui que, para o leitor que compreendeu o significado deste 
trecho, no contexto já explicitado do conteúdo do primeiro parágrafo, também compreendeu exatamente o 
que diz a alternativa (B) da questão 15: que, de acordo com o texto, a teoria psicanalítica defende a idéia de 
que muito da vida mental de um indivíduo é inconsciente. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora mantém o gabarito original da questão 15, rejeita a 
alegação do candidato e indefere a solicitação de anulação da questão.  
 
 
 
QUESTÃO Nº 16 
 
Protocolo: 11913003381-2 
 
 Em seu recurso contra o gabarito da questão 16, o candidato solicita que a alternativa (B) seja 
considerada a correta. Alega que a inferência expressa em III não seria compatível com o texto de Peter 
Gay. Oferece duas razões. (a) Interrogando-se "[e]m que momento o texto traz que impulsos primitivos são 
puramente individuais?", argumenta que não é uma inferência compatível com o texto a de que "impulsos 
primitivos governam desejos puramente individuais"; com efeito, afirma que "[n]ão há, nem por meio de 
dedução, relação, no texto, entre sexualidade/agressividade e individualismo." (b) O candidato ainda 
argumenta que "[o]s desejos individuais podem, pelo texto, talvez, não contribuírem ou não adequarem-se 
perfeitamente às regras da civilização, mas de forma alguma se infere do texto que são verdadeiros 
desagregadores, do ponto de vista social".  
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de alteração do gabarito 
da questão 16 com base nas seguintes considerações: 
 A questão 16 trata de verificar se o candidato é capaz de identificar "inferências compatíveis com o 
texto". Uma "inferência" é uma conclusão que não é "conhecida diretamente" – isto é, não é "dada 
diretamente", por um texto por exemplo --; antes, é uma conclusão à qual se chega por raciocínio a partir de 
outras informações. Portanto, a questão 02 não trata de conclusões veiculadas diretamente por elementos 
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do texto de Peter Gay, mas de conclusões que, obtidas por raciocínio a partir deles, são compatíveis – isto 
é, capazes de "coexistir", isto é, de serem verdadeiras – juntamente com aqueles elementos do texto. 
 Considere-se o trecho crucial do texto: 
 

"Os impulsos primitivos, notadamente a sexualidade e a agressividade, ocupam grande parte do 
inconsciente, assim como as defesas psicológicas do indivíduo, que procuram disfarçar estas 
necessidades ocultas e contra elas lutam. Para Freud, o ser humano é um animal cheio de desejos, 
que se adapta de maneira desajeitada ao confinamento das regras de civilização. É uma animal 
ansioso porque em conflito." 
 

 Agora, é preciso verificar se as "inferências" que o candidato procura rejeitar são, de fato, 
incompatíveis com o trecho. 
 Considere-se, primeiro, a objeção de que não é uma inferência compatível com o texto a de que os 
"impulsos primitivos são puramente individuais". No primeiro período do segmento, trata-se das 
"necessidades ocultas" do indivíduo, que é expressão que retoma os "impulsos primitivos, notadamente a 
sexualidade e a agressividade" (cf. indica o demonstrativo estas). Portanto, trata-se, no primeiro período, de 
falar dos "impulsos primitivos do indivíduo" – "impulsos individuais".  
 O termo "desejos", no segundo período do segmento, refere-se precisamente à vontade de 
satisfação de impulsos como a fome e o sexo – isto é, refere-se aos "impulsos individuais" do primeiro 
período do segmento. Além disso, "o ser humano" no segundo período também refere-se ao "indivíduo" do 
primeiro período: "o ser humano é uma animal cheio de desejos" corresponde a "cada ser humano – cada 
indivíduo da espécie – é um animal cheio de desejos", e não a "a humanidade, ou a espécie humana, é um 
animal cheio de desejos" – que é uma frase sem sentido. Conclui-se que é compatível com o segmento 
acima a inferência de que trata de "instintos primitivos que governam desejos individuais".  
 Pode-se inferir que estes "impulsos", e os "desejos" a eles relacionados, sejam – no texto -- 
"puramente individuais"? Aqui, como bem percebe o candidato em seu recurso, o advérbio "puramente" faz 
com que "desejos individuais" adquira o sentido de "desejos individualistas": isto é, "desejos puramente 
individuais" são "desejos egoístas", desejos do indivíduo que dizem respeito apenas à satisfação de suas 
necessidades individuais e que desconsideram as conseqüências disso para os demais indivíduos. Pode-se 
inferir que os desejos de que trata o segundo período do segmento acima sejam, na verdade, "desejos 
egoístas" neste sentido? 
 A Comissão Avaliadora sustenta que esta é uma inferência plenamente autorizada pelos dois 
últimos períodos do trecho. Não apenas ali se estabelece a relação de que, sendo "um animal cheio de 
desejos", o indivíduo "se adapta de maneira desajeitada ao confinamento das regras de civilização". Diz-se 
também que "é ansioso porque em conflito". O trecho retoma, portanto, uma idéia expressa no primeiro 
período: as defesas psicológicas do indívíduo "lutam contra" suas "necessidades ocultas" – isto é, seus 
desejos individuais. É compatível com o trecho a inferência de que o indívíduo entra em conflito consigo 
mesmo porque seu inconsciente "sabe" que seus desejos são "egoístas" e devem ser combatidos porque 
"não se adaptam as regras da civilização".   
 Finalmente: isso quer dizer que se pode inferir que estes "desejos egoístas" são "desagregadores" 
socialmente? Pode-se, como sugere o candidato, inferir apenas que "[o]s desejos individuais podem, pelo 
texto, talvez, não contribuírem ou não adequarem-se perfeitamente às regras da civilização". Mas o 
conjunto de expressões e de associações de sentido acima descrito – em vários pontos enfatizanto a idéia 
de "conflito" – permite inferir-se que a relação entre os "desejos egoístas" do indivíduo e as "regras da 
civilização" não é apenas de "não adequação". Nada no texto impede – nada no texto é incompatível – com 
a inferência mais forte de que há conflito entre os "desejos egoístas" do indivíduo e as "regras da 
civilização" – isto é, de que os "desejos egoístas" são desagregadores na perspectiva das "regras da 
civilização". 
 Por todas as razões acima apresentadas, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão 16, e indefere a solicitação de alteração deste. 
 
 
Protocolo: 11913003530-6 
 
 Em seu recurso contra o gabarito da questão 16, o candidato solicita que a alternativa (C) seja 
considerada a correta. Alega que a inferência expressa em II não seria compatível com o texto de Peter 
Gay. Sustenta que a proposta II "refere-se que a crença na razão soberana seria um dos fundamentos da 
civilização do Séc. XIX", mas que "o texto não induz tal conclusão". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de alteração do gabarito 
da questão 16 com base nas seguintes considerações: 
 O trecho do texto a que diz respeito a proposta de inferência em II, questionada pelo candidato, é o 
seguinte: 
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"Esse destronamento da razão soberana ajuda a entender a resistência às idéias de Freud entre 
seus colegas psiquiatras e no público de sua época: a ênfase no poder da sexualidade e do 
inconsciente era simplesmente por demais radical no ataque aos próprios fundamentos da 
civilização que emergira ao longo do século XIX." 
 

 A observação fundamental é que o trecho é constituído por duas frases que são relacionadas por 
um sinal de dois pontos. Esta sinal de dois pontos expressa a relação de explicação que há entre as duas 
frases: a segunda frase ("a ênfase no poder...") é oferecida pelo autor como uma explicação para o que diz 
na primeira ("Esse destronamento da razão..."). Tanto isso é verdade que o trecho como um todo manteria o 
sentido se o sinal de dois pontos fosse substituído por vírgula seguida da conjunção pois. Mas, como seria 
possível estabelecer-se uma relação de explicação entre as duas frases do trecho se "o destronamento da 
razão soberana" não se constituísse num "ataque aos próprios fundamentos da civilização que emergira ao 
longo do século XIX"? Isto é, é uma necessidade semântica do trecho que haja a relação expressa pela 
inferência II da questão 16. 
 Por esta razão, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada pelo 
candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 16, e indefere a solicitação 
de alteração deste. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 17 
 
 
Protocolo: 11913003304-7 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 17. Alega que "[a] palavra 'radical' 
não é unívoca", o que impede que "que radical e essencial sejam substituídos sem prejuízo para a 
compreensão do texto". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 No caso específico do adjetivo radical (l.20), a questão oferece duas opções: essencial e 
intransigente. Na versão eletrônica do dicionário Houaiss, na entrada de radical encontra-se essencial 
como um termo equivalente quando radical é utilizado no sentido geral de "relativo ou pertencente à raiz ou 
à origem". A este se associam vários sentidos mais específicos por derivação própria ou sentido figurado, 
entre os quais estão os sentidos de "relativo ou relacionado com o fundamento, a origem; fundamental, 
básico; profundo". Que este é um sentido comum a essencial e radical é confirmado pela entrada de 
essencial  no mesmo dicionário: ali atribui-se a essencial o sentido de "[aquilo] que constitui o mais básico 
ou o mais importante em algo; fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: é radical demais". Mas não há qualquer 
evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
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Protocolo: 11913003393-0 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 17. Alega que "a 
substituição do adjetivo radical por essencial não se mostra contextualmente equivalente, como requer a 
questão." Argumenta que "Quis o autor dizer, isso sim, que o pensamento freudiano NÃO ERA 
MODERADO em suas manifestações, considerando-se os fundamentos da civilização à época." A fim de 
sustentar este argumento, diz que "frisa-se no texto que as idéias de Freud mostravam-se incompatíveis 
com uma civilização fundada na razão soberana, como o era à época."  
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 Antes de mais nada, a Comissão Avaliadora não vê qualquer base textual para sustentar que 
radical, no texto, significa "não moderado". Em particular, a Comissão Avaliadora observa que, ainda que o 
texto frise que as idéias de Freud "mostravam-se incompatíveis com uma civilização fundada na razão 
soberana" – como afirma o candidato – isto de modo algum significa que "o pensamento freudiano não era 
moderado em suas manifestações". 
 Considere-se, agora, as duas opções de substituição oferecidas pela questão 17 para o adjetivo 
radical (l.20), quais sejam: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do dicionário Houaiss, na 
entrada de radical encontra-se essencial como um termo equivalente quando radical é utilizado no sentido 
geral de "relativo ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam vários sentidos mais específicos 
por derivação própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos de "relativo ou relacionado com 
o fundamento, a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um sentido comum a essencial e 
radical é confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali atribui-se a essencial o sentido 
de "[aquilo] que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: é radical demais". Mas não há qualquer 
evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
 
 
Protocolo: 11913003452-5 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 17. Alega que "[a] palavra 
'essencial' não substitui a palavra 'radical' de forma correta e contextualmente 
equivalente, conforme exige o enunciado da questão". À guisa de argumento, o recurso apenas lista alguns 
dos sentidos registrados para essencial e intransigente, e conclui: " a palavra que melhor substitui 'radical' 
é intransigente e não essencial". 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 No caso específico do adjetivo radical (l.20), como menciona o recurso, a questão 17 oferece duas 
opções: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do dicionário Houaiss, na entrada de radical 
encontra-se essencial como um termo equivalente quando radical é utilizado no sentido geral de "relativo 
ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam vários sentidos mais específicos por derivação 



 29 

própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos de "relativo ou relacionado com o fundamento, 
a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um sentido comum a essencial e radical é 
confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali atribui-se a essencial o sentido de "[aquilo] 
que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: é radical demais". Mas não há qualquer 
evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
 
 
Protocolo: 11913003481-0 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 17. Alega que "[a] resposta 
apontada pelo gabarito preliminar como correta não fornece uma substituição contextualmente equivalente 
para o adjetivo radical (l.20)". Sustenta que "[o] adjetivo essencial poderia substituir o adjetivo radical de 
forma correta e contextualmente equivalente caso a frase em que se encontra a palavra radical reportasse 
ao seu significado de 'fundamental, básico'", mas afirma que radical, como utilizado no texto, "representa 
'que não é moderado, que revela radicalismo, inflexibilidade'." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 Considere-se, agora, as duas opções de substituição oferecidas pela questão 17 para o adjetivo 
radical (l.20), quais sejam: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do dicionário Houaiss, na 
entrada de radical encontra-se essencial como um termo equivalente quando radical é utilizado no sentido 
geral de "relativo ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam vários sentidos mais específicos 
por derivação própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos de "relativo ou relacionado com 
o fundamento, a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um sentido comum a essencial e 
radical é confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali atribui-se a essencial o sentido 
de "[aquilo] que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: é radical demais". Mas não há qualquer 
evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. 
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 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
 
 
Protocolo: 11913003498-8 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 17. Alega que a resposta apontada 
pelo gabarito original como correta não fornece uma substituição contextualmente equivalente para o 
adjetivo radical. Afirma que "[o] adjetivo 'radical', no contexto da frase, não pode ser substituído por 
essencial sem significativa alteração semântica" e que "o termo 'radical' foi empregado no sentido de: 
aquele não é moderado; que age com radicalismo, que revela inflexibilidade." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 Antes de mais nada, a Comissão Avaliadora não vê qualquer base textual para sustentar que 
radical, no texto, significa "não moderado". Com efeito, o recurso do candidato não apresenta qualquer 
evidência textual para a tese.  
 Considere-se, agora, as duas opções de substituição oferecidas pela questão 17 para o adjetivo 
radical (l.20), quais sejam: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do dicionário Houaiss, na 
entrada de radical encontra-se essencial como um termo equivalente quando radical é utilizado no sentido 
geral de "relativo ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam vários sentidos mais específicos 
por derivação própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos de "relativo ou relacionado com 
o fundamento, a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um sentido comum a essencial e 
radical é confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali atribui-se a essencial o sentido 
de "[aquilo] que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: é radical demais". Mas não há qualquer 
evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
 
 
Protocolo: 11913003523-8 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 17. Alega que a resposta apontada 
pelo gabarito original como correta não fornece uma substituição contextualmente equivalente para o 
adjetivo radical. Afirma que "[é] certo que 'radical' pode ser empregado no sentido de fundamental, 
essencial, que provém da raiz, mas é outro 
o sentido que o autor quer emprestar ao termo". O candidato sustenta que radical, no contexto, significa 
"caracterizado por falta de moderação, de transigência ou de flexibilidade na adesão a certas idéias", 
"extremo, acentuado", "relativo ou favorável a mudanças sociais profundas". E esclarece sua tese dizendo 
que "a idéia de Freud era por demais INFLEXÍVEL em confronto com o pensamento da época, a idéia de 
Freud colocava-se de modo INTRANSIGENTE, pois NÃO ADMITIA DIÁLOGO com os fundamentos daquela 
civilização que emergira: era preciso admitir o destronamento da razão soberana." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
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 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 Antes de mais nada, a Comissão Avaliadora não vê qualquer base textual para sustentar que 
radical, no texto, significa "não moderado". Com efeito, o recurso do candidato não apresenta qualquer 
evidência textual para a tese. Por outro, o candidato reconhece, em seu recurso, que radical, no texto, pode 
ser substituído por "extremo, acentuado" – um sentido que se aproxima ao sentido que radical e essencial, 
compartilham no contexto. Considere-se, então, as duas opções de substituição oferecidas pela 
questão 17 para o adjetivo radical (l.20), quais sejam: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do 
dicionário Houaiss, na entrada de radical encontra-se essencial como um termo equivalente quando 
radical é utilizado no sentido geral de "relativo ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam 
vários sentidos mais específicos por derivação própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos 
de "relativo ou relacionado com o fundamento, a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um 
sentido comum a essencial e radical é confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali 
atribui-se a essencial o sentido de "[aquilo] que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; 
fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: não admite diálogo, é radical demais". 
Mas não há qualquer evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
 
 
Protocolo: 11913003620-5 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 17. Alega que a resposta apontada 
pelo gabarito original como correta não fornece uma substituição contextualmente equivalente para o 
adjetivo radical. Pondera que "[n]ão há dúvida de que a palavra 'radical' possui como um de seus sentidos a 
palavra 'essencial', porém, cumpre analisar se esse sentido é compatível com o contexto, conforme 
demanda a questão 17". Afirma que, na verdade, radical é utilizado, no texto, para expressar o sentido de 
que as idéias de Freud "essas idéias estavam atacando o pensamento daquela época de uma forma radical, 
ou seja, no sentido de radicalismo." E adiciona, como elemento do argumento, os sentidos registrados de 
radicalismo: "RADICALISMO s.m. 1. Atitude de espírito e doutrina dos que pretendem uma ruptura 
completa com o passado institucional. – 2. Qualquer doutrina ou atitude que provoca antagonismos devido à 
inflexibilidade política." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 Antes de mais nada, a Comissão Avaliadora não vê qualquer base textual para sustentar que 
radical, no texto, significa "não moderado". Com efeito, o recurso do candidato não apresenta qualquer 
evidência textual para a tese. Por outro, o candidato reconhece, em seu recurso, que radical, no texto, pode 
ser substituído por "extremo, acentuado" – um sentido que se aproxima ao sentido que radical e essencial, 
compartilham no contexto. Considere-se, então, as duas opções de substituição oferecidas pela 
questão 17 para o adjetivo radical (l.20), quais sejam: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do 
dicionário Houaiss, na entrada de radical encontra-se essencial como um termo equivalente quando 
radical é utilizado no sentido geral de "relativo ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam 
vários sentidos mais específicos por derivação própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos 



 32 

de "relativo ou relacionado com o fundamento, a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um 
sentido comum a essencial e radical é confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali 
atribui-se a essencial o sentido de "[aquilo] que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; 
fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: não admite diálogo, é radical demais". 
Mas não há qualquer evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
 
 
Protocolo: 11913003643-1 
 
 Em seu recurso contra a questão 17, o candidato solicita que seu gabarito seja alterado, e que a 
alternativa (B) seja considerada a correta. Alega que a resposta apontada pelo gabarito original como 
correta não fornece uma substituição contextualmente equivalente para o adjetivo radical. Pondera que 
"[n]ão há dúvidas de que, em determinados contextos, a expressão 'radical' pode ser substituída pelo termo 
'essencial' sem que haja alteração no sentido da frase." Mas afirma que "não é esse o caso do texto a que 
se refere a questão 17. A referida substituição, certamente, acarretará prejuízo ao sentido original da frase, 
ou seja, à intenção de seu autor". Sustenta, finalmente, que "a substituição do termo 
'radical' pelo adjetivo 'intransigente' é perfeitamente possível." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 Considere-se as duas opções de substituição oferecidas pela questão 17 para o adjetivo radical 
(l.20), quais sejam: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do dicionário Houaiss, na entrada de 
radical encontra-se essencial como um termo equivalente quando radical é utilizado no sentido geral de 
"relativo ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam vários sentidos mais específicos por 
derivação própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos de "relativo ou relacionado com o 
fundamento, a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um sentido comum a essencial e 
radical é confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali atribui-se a essencial o sentido 
de "[aquilo] que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: não admite diálogo, é radical demais". 



 33 

Mas não há qualquer evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. De 
fato, o recurso do candidato não produz tal evidência. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de alteração dele. 
 
 
Protocolo: 11913003647-1 
 
 Em seu recurso contra a questão 17, o candidato solicita que seu gabarito seja alterado, e que a 
alternativa (B) seja considerada a correta. Alega que a resposta apontada pelo gabarito original como 
correta não fornece uma substituição contextualmente equivalente para o adjetivo radical. Sustenta, antes, 
que a substituição do termo 
radical pelo adjetivo intransigente é que é a escolha apropriada para o texto. 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base nas seguintes considerações: 
 A questão 17 diz respeito à equivalência contextual de adjetivos: o candidato deveria ser capaz de 
identificar, entre duas opções de substituição oferecidas na questão para cada um dos adjetivos do texto, 
qual a que possui um sentido equivalente ao do adjetivo original tal como usado no texto de Peter Gay.  
 Considere-se as duas opções de substituição oferecidas pela questão 17 para o adjetivo radical 
(l.20), quais sejam: essencial e intransigente. Na versão eletrônica do dicionário Houaiss, na entrada de 
radical encontra-se essencial como um termo equivalente quando radical é utilizado no sentido geral de 
"relativo ou pertencente à raiz ou à origem". A este se associam vários sentidos mais específicos por 
derivação própria ou sentido figurado, entre os quais estão os sentidos de "relativo ou relacionado com o 
fundamento, a origem; fundamental, básico; profundo". Que este é um sentido comum a essencial e 
radical é confirmado pela entrada de essencial  no mesmo dicionário: ali atribui-se a essencial o sentido 
de "[aquilo] que constitui o mais básico ou o mais importante em algo; fundamental".  
 Do que se disse no parágrafo anterior segue que tanto a expressão original do texto, por demais 
radical, quanto a resultante da substituição proposta, por demais essencial,  podem ambas veicular a 
idéia de "profundo demais", "básico demais", "que atinge demasiadamente fundo nas bases, nos 
fundamentos". Este sentido é, claramente, um sentido adequado ao contexto em que por demais radical 
ocorre no texto. O segmento que segue a expressão, "no ataque aos próprios fundamentos da civilização 
que emergira..." (l.20-21) deixa isso claro: no contexto, discute-se a incompatibilidade entre um dos 
fundamentos da civilização do século XIX – a crença na razão soberana – e um dos fundamentos da 
psicanálise, "o poder da sexualidade e do insconsciente". 
 Considere-se agora a segunda opção de substituição oferecida na questão 17 para o adjetivo 
radical: intransigente. Quando se busca os sentidos de intransigente no dicionário, verifica-se que 
significa "[aquilo] que ou aquele que não transige, que não faz concessão; inflexível, intolerante" ou, ainda, 
"[aquilo] que ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios". 
O adjetivo radical pode ser relacionado com a idéia de "inflexível" no sentido de "aquele que observa 
rigidamente seus princípios", como em "Ele é um vegetariano radical"; ou mesmo no sentido de "aquele que 
não faz concessão", como em "Não é possível conversar com ele: não admite diálogo, é radical demais". 
Mas não há qualquer evidência textual que sustente quaisquer destes sentidos para radical no texto. De 
fato, o recurso do candidato não produz tal evidência. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 17, e indefere a 
solicitação de alteração dele. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 18 
 
 
Protocolo: 11913003576-9 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 18. Alega que " muito embora a 
alternativa “D” também apresente relação de referência irregular, a alternativa 'A' tampouco indica uma 
relação correta." Sustenta que "o pronome 'a' (l. 02) refere-se claramente à 'teoria psicanalítica' (l.1), e não a 
'[d]a mente', que nada mais é do que um 
complemente da primeira, porquanto, incorreta a relação." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
17, com base na simples consideração do trecho em questão, abaixo reproduzido: 
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"É possível expressar de maneira simples a teoria psicanalítica da mente construída por Freud. Ele 
a trata como parte da natureza, e, portanto, como sujeita a leis, do mesmo modo que todos os 
demais fenômenos naturais." 
 

Compare-se agora a substituição proposta pelo recurso do candidato, em (1) abaixo, por oposição à 
proposta de substituição autorizada pelo gabarito original da questão, em (2): 
 

(1) "É possível expressar de maneira simples a teoria psicanalítica da mente construída por Freud. 
Ele trata a teoria psicanalítica como parte da natureza, e, portanto, como sujeita a leis, do mesmo 
modo que todos os demais fenômenos naturais." 

 
(2) "É possível expressar de maneira simples a teoria psicanalítica da mente construída por Freud. 
Ele trata a mente como parte da natureza, e, portanto, como sujeita a leis, do mesmo modo que 
todos os demais fenômenos naturais." 

 
É evidente que a proposta de compreensão oferecida pelo recurso do candidato não faz sentido: não é a 
teoria psicanalítica que é "parte da natureza" e que está "sujeita a leis" como "todos os demais fenômenos 
naturais". Como o trecho, e o texto, deixam absolutamente claro, o que faz parte da natureza, de acordo 
com a teoria psicanalítica, é a mente humana. 
 Por estas razões, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de compreensão do texto formulada 
pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para a questão 18, e indefere a 
solicitação de anulação desta questão. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 20 
 
 
Protocolo: 11913003435-9 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 18. Como o recurso alega que a 
afirmação I sobre alterações no texto é falsa, está simplesmente confirmando o gabarito original da questão 
– aparentemente mal compreendido pelo candidato: a alternativa correta, segundo o gabarito original, é a 
(E), e não a (D), como indica o recurso. Assim,  Comissão Avaliadora simplesmente confirma o gabarito 
original e indefere a solicitação de anulação da questão 20. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 22 
 
 
Protocolo: 11913003361-6 
 
 Em seu recurso, o candidato solicita que a anulação da questão 22. Alega que "a terceira assertiva 
não pode ser considerada como Verdadeira". Pondera que "'no entanto' é expressão usualmente utilizada 
como conjunção ADVERSATIVA" – isto é, que expressa adversidade, contraste, oposição. Ainda assim, 
sustenta que "[n]o próprio contexto, a ideia trazida pela expressão é de advertência, porquanto a teoria de 
Freud, ADVIRTA-SE, não justificava a irracionalidade, conforme equivocadamente alguns pensaram à 
época." E conclui que a idéia expressa por no entanto, no texto, "não se tratava de OPOSIÇÃO, mas sim 
de ADVERTÊNCIA aos que pensavam que a teoria de Freud conceberia tal absurdo em sua ideia central." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de anulação da questão 
22, com base na seguinte consideração: não há sentido de "advertência" registrado para no entanto 
quando utilizado como conjunção adversativa; como tal, é simplesmente uma expressão correspondente às 
demais conjunções adversativas que expressam "adversidade", "oposição", "contraste", como mas, 
todavia, porém, contudo. O que o candidato entende por "advertência" não é um sentido diferente do 
sentido normal das conjunções adversativas; é, salvo melhor juízo, simplesmente uma noção mais 
específica, abarcada pelo sentido geral de "adversidade, contraste, oposição" expresso por no entanto. 
 
 
Protocolo: 11913003409-4 
 
Em seu recurso, o candidato alega que "[a] terceira assertiva está incorreta em razão da oração 'Freud 
levou alguns a inferir que a psicanálise justificava a irracionalidade - inferência QUE ELE TEVE DE 
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REJEITAR'." Presume-se, com isso, que o recurso está a solicitar a alteração do gabarito da prova; em 
particular, que está a solicitar que a alternativa (A) seja considerada a correta. Argumenta o candidato que 
"o texto não faz qualquer referência à existência de um debate entre Freud e seus críticos, sendo que é o 
próprio narrador do texto quem refuta as críticas à teoria de Freud." 
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de alteração do gabarito 
da questão 16 com base na seguinte consideração: há evidência textual clara para as duas idéias rejeitadas 
pelo recurso – isto é, tanto para a idéia de que havia "crítica", "oposição", às idéias de Freud, quanto para a 
idéia de que o próprio Freud rejeitava parte destas críticas. A evidência textual para a primeira idéia 
encontra-se expressa pelo termo resistência no segmento "Esse destronamento da razão soberana ajuda a 
entender a resistência às idéias de Freud entre seus colegas psiquiatras e no público de sua época" (l.18-
19). E a evidência para a segunda idéia é expressa por Freud jamais considerou no segmento "No 
entanto, Freud jamais considerou que a psicanálise justificasse a irracionalidade" (l.21-22). 
 
 
 
QUESTÃO Nº 23 
 
 
Protocolo: 11913003431-9 
 
 Em seu recurso contra o gabarito da questão 23, o candidato solicita que a alternativa (E) seja 
considerada a correta. Alega que a proposta de reescrita em III está incorreta por não manter o sentido do 
período original. Argumenta que o conetivo por isso introduzido em III expressa uma relação de causa-
efeito entre as duas orações que une, mas que "[n]ão há, no texto, prova dessa relação de causa e efeito".  
 A Comissão Avaliadora rejeita a alegação e, portanto, indefere a solicitação de alteração do gabarito 
da questão 23 com base nas seguintes considerações: 
 Em primeiro lugar, as duas orações em questão, no período original, estão associadas pelo sinal de 
ponto e vírgula, sem conetivo expresso. Trata-se, portanto, da coordenação assindética das duas orações. 
Tomando-se por base as relações expressas em coordenações sindéticas, podemos esperar que a 
coordenação assindética em questão expresse uma das cinco relações sindéticas reconhecidas na tradição 
que funda a norma gramatical brasileira: ou a relação de adição, expressa, por exemplo, pela conjunção e; 
ou a de adversidade ou oposição, expressa por mas, por exemplo; ou a relação de alternativa ou opção, 
expressa por ou, por exemplo; ou a de conclusão, expressa por logo; ou, finalmente, a relação de 
explicação, expressa por pois ou por isso, por exemplo.  
 Ao designar a proposta de reescrita em III como correta, admitindo que por isso é um conetivo 
adequado para unir as duas orações em evidência, o gabarito original da questão 23 está sustentando que 
a relação que há entre as duas orações é uma relação de explicação. E, como bem observa o recurso do 
candidato, esta relação abarca a relação de causa-efeito – ou melhor, tem-se que a causa pode explicar o 
efeito ou a conseqüência, como em "Ele não estudou; por isso, não passou foi aprovado." Levando esta 
análise para a relação proposta em III, tem-se: "Para Freud, o indivíduo pouco sabe sobre as reais 
motivações de suas ações e pensamentos; por isso, o pensamento freudiano incita à modéstia". Ou seja: o 
fato de Freud sustentar que o indivíduo pouco sabe – pouca consciência tem – das reais motivações de 
suas ações ou pensamentos explica por que, em que sentido, o pensamento freudiano incita à modéstia. 
 Considere-se qualquer análise alternativa a esta, isto é, uma análise em que a relação não seria de 
explicação, mas de adição, adversidade, opção ou conclusão. A Comissão Avaliadora sustenta que 
nenhuma destas opções forneceria uma interpretação adequada do texto, como a simples inserção dos 
respectivos conetivos revela. 
 Considere-se, ainda e principalmente, a evidência textual – que o recurso alega não existir – para a 
interpretação acima apresentada. Imediatamente após o período cuja reescrita é proposta em III, encontra-
se o seguinte trecho:  
 

"Esse destronamento da razão soberana ajuda a entender a resistência às idéias de Freud entre 
seus colegas psiquiatras e no público de sua época: a ênfase no poder da sexualidade e do 
inconsciente era simplesmente por demais radical no ataque aos próprios fundamentos da 
civilização que emergira ao longo do século XIX." 
 

 Este trecho deixa claro que: a "razão soberana" é um "fundamento da civilização" do século XIX; 
mas as idéias de Freud "destronam" este fundamento – de onde a idéia de que "incitam à modéstia 
humana", já que a "razão" não é, ao fim e ao cabo, "soberana". Mas o que nas idéias de Freud explica este 
"destronamento"? A conexão contextual entre o período reescrito em III e o trecho acima transcrito não 
deixa dúvidas: o que explica o "destronamento da razão soberana" é, precisamente, o fato de que Freud 
sustenta que o indivíduo pouco sabe – pouca consciência tem – das reais motivações de suas ações ou 
pensamentos. 
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 Por todas as razões acima apresentadas, a Comissão Avaliadora rejeita a proposta de 
compreensão do texto formulada pelo candidato, mantém como válido gabarito originalmente proposto para 
a questão 23, e indefere a solicitação de alteração deste. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 26 
 
Protocolo: 11913003575-9 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 26 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão, pois, correta sua argumentação, não haveria resposta para a 
mesma: sustenta ele que a alternativa (A), indicada como resposta correta em gabarito, não é procedente. 

A questão solicita que o candidato julgue, dentre cinco afirmações sobre o cognitivismo, qual delas 
não encontra apoio nas informações oferecidas pelo texto. Em sua argumentação, o solicitante observa 
que, para responder à questão, seria pertinente a realização de inferências, não sendo necessário que se 
trate de informação explícita o amparo para a afirmação, no que tem razão, uma vez que a questão 
depende da interpretação global do texto. Vejamos do que trata a alternativa sob discussão – de letra (A), 
transcrita em (i) abaixo. 

 
(i) Foi uma invenção histórica do movimento referido no texto como a filosofia da Ilustração. 
(ii) [Farei inicialmente] uma análise muito rápida da filosofia moral da Ilustração, a partir de 

[uma] de suas características principais: o cognitivismo. Chamo de cognitivista aquele 
atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética capaz de prescindir da religião 
revelada e que, em princípio, não vê diferença categorial entre o conhecimento do mundo 
empírico e o conhecimento do mundo moral... 

(iii) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. Ele repudiava a fé 
institucionalizada e sustentava a possibilidade de construir uma sociedade ética, uma 
sociedade justa, sem que esta precisasse depender dos ensinamentos da religião. Foi o 
chamado paradoxo de Bayle, filósofo anterior à Ilustração, mas que a influenciou 
decisivamente.[...] 

 
Note-se que a afirmação em (A), transcrita em (i), assevera que o cognitivismo foi uma invenção 

histórica da Ilustração, o que deveria estar de acordo com o texto, conforme a argumentação do candidato. 
Ora, conforme se lê na transcrição em (ii), do primeiro parágrafo do texto, de fato é oferecida a informação 
de que, do ponto de vista de sua filosofia moral, a Ilustração teve no cognitivismo uma de suas principais 
características. Além disso, conforme o mesmo trecho, a definição de cognitivismo estabelecida para tanto 
implica “uma ética capaz de prescindir da religião revelada”. Analisado esse trecho isoladamente, talvez 
fosse procedente a inferência expressa na alternativa em (A). 

A leitura do texto em sua integralidade, entretanto, contradiz essa inferência. Além do conjunto de 
informações já comentado, em seu segundo parágrafo, no trecho transcrito aqui em (iii), o texto oferece a 
informação adicional de que esse pensamento – que tinha na rejeição da religião revelada sua essência – já 
estava presente na filosofia de Bayle, explicitamente dito no texto filósofo anterior à Ilustração. Tal 
informação impede que se infira do conteúdo do primeiro parágrafo do texto, ao contrário do que argumenta 
o requerente, que, além de ter sido cognitivista em sua filosofia moral, a Ilustração introduziu tal pressuposto 
no pensamento filosófico, ou nos termos da alternativa, foi responsável por sua invenção histórica. Assim, a 
afirmação em (A) não encontra apoio no texto, sendo essa alternativa a correta resposta à questão 26. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 27 
 
Protocolo: 11913003493-8 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 27 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita mudança de gabarito, por considerar pertinentes todas as afirmações contidas na 
questão, o que redundaria em ser a alternativa (E), e não a alternativa (C), a resposta correta. Fundamenta 
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sua solicitação no argumento de que os conteúdos das três afirmações da questão estão presentes no texto 
de forma explícita e de que o texto não é, em seus termos, opinativo. 

A questão solicita que o candidato julgue, dentre três afirmações de algum modo relacionadas ao 
texto, quais delas são nele apresentadas como pontos de vista de seu autor. Sem discutir o conteúdo da 
qualificação do texto como não opinativo, cumpre esclarecer liminarmente que o texto consiste de uma 
análise feita por seu autor, Sergio Paulo Rouanet, da filosofia moral da Ilustração: “[Farei incialmente] uma 
análise rápida da filosofia moral da Ilustração, a partir de [uma] de suas características principais: o 
cognitivismo”. Assim, o texto caracteriza-se como analítico; realiza certa exegese do pensamento moral da 
Ilustração, o que depende diretamente dos pontos de vista daquele que a realiza. Note-se que esse caráter 
interpretativo se faz presente no texto pelo uso de diversos recursos de linguagem, sendo dois exemplos o 
emprego, já no primeiro parágrafo, da oração de conteúdo enunciativo “Chamo de cognitivista a atitude 
intelectual...” (linha 02 do texto contido na prova) e, em seguida, para fechar o parágrafo introdutório, “Visto 
nestes termos, o pensamento moral da Ilustração...” (linha 06 do texto contido na prova). Assim, desde a 
introdução, pelo uso de verbo chamar em primeira pessoa e do nexo Visto nestes termos, o texto revela-se 
interpretativo, reconhecendo ser a análise pertinente a partir de certa visão, assumida como a visão do 
autor. 

Em texto dessa natureza, é fundamental para a leitura proficiente que se reconheçam os elementos 
apresentados como resultantes da análise feita (nesse caso, pontos de vista do analista) e elementos 
apresentados descritivamente, como pertencentes ao próprio conjunto de ideias comentado, ideias 
advindas de outros autores implicados, de outros pontos de vista. A questão trata dessa capacidade leitora. 
Note-se, então, que, para responder à questão, não basta reconhecer certo conteúdo como expresso no 
texto. Além de expresso no texto, tal conteúdo deve poder ser reconhecido como ponto de vista do autor ou, 
alternativamente, como ponto de vista de outras vozes, que não a do autor, pois é relevante distingui-los. 

Isso posto, transcrevem-se abaixo as duas afirmações em torno das quais resta discordância, uma 
vez que a afirmação em (C) é reconhecida com correta tanto por ele como por esta comissão examinadora. 

 
(i) Uma sociedade ao mesmo tempo ética e não religiosa constitui-se em um paradoxo. 
(ii) Além de ser dispensável como fundamento da moralidade, a religiosidade impede o 

comportamento virtuoso. 
 

A primeira afirmação está relacionada às menções que o autor faz ao filósofo Bayle. Lê-se o 
seguinte no segundo parágrafo do texto:  

 
(iii) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. Ele repudiava a fé 

institucionalizada e sustentava a possibilidade de construir uma sociedade ética, uma 
sociedade justa, sem que esta precisasse depender dos ensinamentos da religião. Foi o 
chamado paradoxo de Bayle, filósofo anterior à Ilustração, mas que a influenciou 
decisivamente.[...] Essa ideia de que a moral é dissociável da religião difundiu-se muito no 
século XVIII, e praticamente todos os filósofos da época aderiram a esse “paradoxo”, 
radicalizando-o.  

 
Três recursos de linguagem mostram, nesse trecho, que o autor se isenta do julgamento da 

dissociação entre religião e moralidade como paradoxo. O principal deles é o emprego de aspas. Ao 
retomar o referido paradoxo, o autor o faz entre aspas, de modo a deixar claro que tal nomeação deve ser 
de alguma forma colocada em suspenso ou, no mínimo, atribuída às palavras de outro. O uso anterior da 
palavra paradoxo, sem aspas, ocorre em contexto no qual, primeiro, a palavra é colocada em relação com o 
pensamento de Bayle e não com o pensamento do próprio Rouanet, e, sobretudo, é modificada pelo 
adjetivo chamado. Desse modo, ao comentar a dissociação entre religião e moral nesse trecho e relacioná-
la à ideia de paradoxo, o autor o faz de modo a deixar claro que a dissociação “foi assim chamada” no que 
toca ao pensamento de Bayle, não sendo Rouanet quem assim o fez (em contraste com a primeira pessoa 
do mesmo verbo em “Chamo de cognitivista”, no primeiro parágrafo). Todos esses são elementos de 
remissão do julgamento desse pensamento como paradoxal à época da recepção do pensamento de Bayle, 
e não à análise do autor.  

Quanto à segunda afirmação, são bem claras no texto as pistas de que seu conteúdo é atribuído a 
outros pensadores, e não assumido pelo autor. A questão é apresentada no seguinte trecho do texto, 
também do segundo parágrafo:  

 
(iv) ... praticamente todos os filósofos da época aderiram a esse “paradoxo”, radicalizando-o. 

Para eles, a religião não somente não era necessária para fundar o comportamento virtuoso 
como o impedia. Voltaire por exemplo dizia que [...] as maiores abominações da 
humanidade tinham sido praticadas em nome da religião... 
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Assim, a afirmação feita na questão, transcrita em (ii) acima, aparece no texto, mas é atribuída ao 
pensamento de “praticamente todos os filósofos da época” por meio do nexo “Para eles”, além de citar 
Voltaire como um dos responsáveis por esse pensamento acerca do efeito da religião sobre o 
comportamento virtuoso. Novamente, o ponto de vista é apresentado como pertencente a outros, não ao 
autor do texto. 

Não são portanto, apresentados como pontos de vista do autor nem o conteúdo de (i), nem o 
conteúdo de (ii) acima, mantendo-se o gabarito da questão. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003532-6 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 27 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita mudança de gabarito, por considerar pertinentes todas as afirmações contidas na 
questão, o que redundaria em ser a alternativa (E), e não a alternativa (C), a resposta correta. Fundamenta 
sua solicitação no argumento de que os conteúdos das três afirmações da questão estão presentes no texto 
de forma explícita e de que o texto não é, em seus termos, opinativo. 

A questão solicita que o candidato julgue, dentre três afirmações de algum modo relacionadas ao 
texto, quais delas são nele apresentadas como pontos de vista de seu autor. Sem discutir o conteúdo da 
qualificação do texto como não opinativo, cumpre esclarecer liminarmente que o texto consiste de uma 
análise feita por seu autor, Sergio Paulo Rouanet, da filosofia moral da Ilustração: “[Farei incialmente] uma 
análise rápida da filosofia moral da Ilustração, a partir de [uma] de suas características principais: o 
cognitivismo”. Assim, o texto caracteriza-se como analítico; realiza certa exegese do pensamento moral da 
Ilustração, o que depende diretamente dos pontos de vista daquele que a realiza. Note-se que esse caráter 
interpretativo se faz presente no texto pelo uso de diversos recursos de linguagem, sendo dois exemplos o 
emprego, já no primeiro parágrafo, da oração de conteúdo enunciativo “Chamo de cognitivista a atitude 
intelectual...” (linha 02 do texto contido na prova) e, em seguida, para fechar o parágrafo introdutório, “Visto 
nestes termos, o pensamento moral da Ilustração...” (linha 06 do texto contido na prova). Assim, desde a 
introdução, pelo uso de verbo chamar em primeira pessoa e do nexo Visto nestes termos, o texto revela-se 
interpretativo, reconhecendo ser a análise pertinente a partir de certa visão, assumida como a visão do 
autor. 

Em texto dessa natureza, é fundamental para a leitura proficiente que se reconheçam os elementos 
apresentados como resultantes da análise feita (nesse caso, pontos de vista do analista) e elementos 
apresentados descritivamente, como pertencentes ao próprio conjunto de ideias comentado, ideias 
advindas de outros autores implicados, de outros pontos de vista. A questão trata dessa capacidade leitora. 
Note-se, então, que, para responder à questão, não basta reconhecer certo conteúdo como expresso no 
texto. Além de expresso no texto, tal conteúdo deve poder ser reconhecido como ponto de vista do autor ou, 
alternativamente, como ponto de vista de outras vozes, que não a do autor, pois é relevante distingui-los. 

Isso posto, transcrevem-se abaixo as duas afirmações em torno das quais resta discordância, uma 
vez que a afirmação em (C) é reconhecida como correta tanto pelo solicitante como por esta comissão 
examinadora. 

 
(v) Uma sociedade ao mesmo tempo ética e não religiosa constitui-se em um paradoxo. 
(vi) Além de ser dispensável como fundamento da moralidade, a religiosidade impede o 

comportamento virtuoso. 
 

A primeira afirmação está relacionada às menções que o autor faz ao filósofo Bayle. Lê-se o 
seguinte no segundo parágrafo do texto:  

 
(vii) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. Ele repudiava a fé 

institucionalizada e sustentava a possibilidade de construir uma sociedade ética, uma 
sociedade justa, sem que esta precisasse depender dos ensinamentos da religião. Foi o 
chamado paradoxo de Bayle, filósofo anterior à Ilustração, mas que a influenciou 
decisivamente.[...] Essa ideia de que a moral é dissociável da religião difundiu-se muito no 
século XVIII, e praticamente todos os filósofos da época aderiram a esse “paradoxo”, 
radicalizando-o.  

 
Três recursos de linguagem mostram, nesse trecho, que o autor se isenta do julgamento da 

dissociação entre religião e moralidade como paradoxo. O principal deles é o emprego de aspas. Ao 
retomar o referido paradoxo, o autor o faz entre aspas, de modo a deixar claro que tal nomeação deve ser 
de alguma forma colocada em suspenso ou, no mínimo, atribuída às palavras de outro. O uso anterior da 
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palavra paradoxo, sem aspas, ocorre em contexto no qual, primeiro, a palavra é colocada em relação com o 
pensamento de Bayle e não ao pensamento do próprio Rouanet, e, sobretudo, é modificada pelo adjetivo 
chamado. Desse modo, ao comentar a dissociação entre religião e moral nesse trecho e relacioná-la à ideia 
de paradoxo, o autor o faz de modo a deixar claro que a dissociação “foi assim chamada” no que toca ao 
pensamento de Bayle, não sendo Rouanet quem assim o fez (em contraste com a primeira pessoa do 
mesmo verbo em “Chamo de cognitivista”, no primeiro parágrafo). Todos esses são elementos de remissão 
do julgamento desse pensamento como paradoxal à época da recepção do pensamento de Bayle, e não à 
análise do autor. 

Quanto à segunda afirmação, são bem claras no texto as pistas de que seu conteúdo é atribuído a 
outros pensadores, e não assumido pelo autor. A questão é apresentada no seguinte trecho do texto, 
também do segundo parágrafo:  

 
(viii) ... praticamente todos os filósofos da época aderiram a esse “paradoxo”, radicalizando-o. 

Para eles, a religião não somente não era necessária para fundar o comportamento virtuoso 
como o impedia. Voltaire por exemplo dizia que [...] as maiores abominações da 
humanidade tinham sido praticadas em nome da religião... 

 
Assim, a afirmação feita na questão, transcrita em (ii) acima, aparece no texto, mas é atribuída ao 

pensamento de “praticamente todos os filósofos da época” por meio do nexo “Para eles”, além de citar 
Voltaire como um dos responsáveis por esse pensamento acerca do efeito da religião sobre o 
comportamento virtuoso. Novamente, o ponto de vista é apresentado como pertencente a outros, não ao 
autor do texto. 

Não são, portanto, apresentados como pontos de vista do autor nem o conteúdo de (i), nem o 
conteúdo de (ii) acima, mantendo-se o gabarito da questão. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 28 
 
Protocolo: 11913003533-6 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 28 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita mudança de gabarito, por considerar apenas a afirmação II da questão correta, sendo 
o gabarito da questão a alternativa (B), e não a alternativa (D), conforme divulgado. Fundamenta a 
solicitação no argumento de que as doutrinas a que o texto se refere são filosóficas e não são religiosas. 

A afirmação sob discussão diz o seguinte: Nas linhas 03 e 08, o adjetivo revelada remete à 
inspiração divina, que era pressuposta nas doutrinas morais religiosas a que o texto se refere. São os 
seguintes os contextos da linha 03 e da 08, mencionados na afirmação: 
 

(i) Chamo de cognitivista aquela atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética 
capaz de prescindir da religião revelada. 

(ii) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. Ele repudiava a fé 
institucionalizada e sustentava a possibilidade de construir uma sociedade ética, uma 
sociedade justa, sem que esta precisasse depender dos ensinamentos da religião. 

 
Ao contrastar a atitude intelectual cognitivista, presente no pensamento moral da Ilustração, à 

religião revelada, o texto já está fazendo referência a dois conjuntos de doutrinas: um conjunto secular, da 
Ilustração, e um conjunto baseado na inspiração divina. Note-se que, dentre as definições de religião do 
Dicionário Houaiss da Língua  Portuguesa (Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009) estão as seguintes 
acepções: 
1)crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser 
humano e ao qual se deve respeito e obediência; 2)postura intelectual e moral que resulta dessa crença; 
3)sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social, estabelecido segundo uma 
determinada concepção de divindade e da sua relação com o homem. Além disso, conforme o mesmo 
dicionário, o verbo revelar, que dá origem a revelada, dentro do campo da teologia, é o conhecimento 
emanado da inspiração sobrenatural, especialmente divina. O texto, portanto, embora tenha como foco as 
doutrinas filosóficas da Ilustração no campo da moral, constrói-se na base de vários contrastes entre essas 
doutrinas e “doutrinas morais religiosas”. Está correta, então, a afirmação em II da questão 28. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
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QUESTÃO Nº 31 
 
 
Protocolo: 11913003283-5 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 31 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a mudança de gabarito ou a anulação da questão, pois, correta sua argumentação, 
seria pertinente para a inferência do significado da palavra heteronomia a sugestão contida em III, não 
sendo a resposta da questão a alternativa (D), mas sim a alternativa (E). 

A afirmação III sugere o seguinte: Localizar a palavra no campo do debate religioso, tópico global de 
que trata o texto. Conforme a argumentação do solicitante, o debate religioso seria o contexto do significado 
da palavra no pensamento de Kant; logo, tal sugestão seria pertinente, considerado o enunciado da 
questão, que solicita que o candidato julgue se as estratégias nela listadas seriam úteis para a inferência do 
sentido da palavra heteronomia. 

Note-se, entretanto, que há duplo equívoco na sugestão formulada em III, na questão 31. Primeiro, 
ainda que discuta contrastes entre a filosofia moral da Ilustração e a moral religiosa, tangenciando o debate 
religioso, o texto não realiza debate religioso, nem o tem como “tópico global”. Considere a seguinte frase, 
que abre o texto: [Farei inicialmente] uma análise muito rápida da filosofia moral da Ilustração, a partir de 
[uma] de suas características principais: o cognitivismo. O texto ocupa-se, então, de demonstrar, 
descrevendo as diversas correntes do pensamento moral da Ilustração, que esta foi cognitivista. Este é seu 
tópico global: o caráter cognitivista do pensamento moral e ético da Ilustração. Nesse sentido, equivoca-se a 
afirmação ao apontar a religião como o tópico global do texto. 

Além disso, localizar o sentido da palavra heteronomia de modo a restringi-lo ao debate religioso 
seria uma estratégia de compreensão equivocada da palavra, uma vez que seus sentidos, pertinentes ao 
contexto em que ocorre no texto e relacionados entre si, são os seguintes, conforme o Dicionário Houaiss 
(Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009): 1) sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem; ausência 
de autonomia; 2) qualidade ou estado do que é heterônomo; 3) no campo da filosofia, segundo Kant, 
sujeição da vontade humana a impulsos passionais, inclinações afetivas ou quaisquer outras determinações 
que não pertençam ao âmbito da legislação estabelecida pela consciência moral de maneira livre e 
autônoma. Nota-se, portanto, que uma das possibilidades de heteronomia é a sujeição à religião, mas seu 
sentido não se restringe a questões religiosas. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003579-9 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 31 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a mudança de gabarito ou a anulação da questão, pois, correta sua argumentação, 
seria pertinente para a inferência do significado da palavra heteronomia a sugestão contida em III, não 
sendo a resposta da questão a alternativa (D), mas sim a alternativa (E). 

A afirmação III sugere o seguinte: Localizar a palavra no campo do debate religioso, tópico global de 
que trata o texto. Conforme a argumentação do solicitante, discute-se religião no texto, sendo o debate 
religioso o contexto da palavra; logo, tal sugestão seria pertinente, considerado o enunciado da questão, 
que solicita que o candidato julgue se as estratégias nela listadas seriam úteis para a inferência do sentido 
da palavra heteronomia. 

Note-se, entretanto, que há duplo equívoco na sugestão formulada em III, na questão 31. Primeiro, 
ainda que discuta contrastes entre a filosofia moral da Ilustração e a moral religiosa, tangenciando o debate 
religioso, o texto não realiza debate religioso, nem o tem como “tópico global”. Considere a seguinte frase, 
que abre o texto: [Farei inicialmente] uma análise muito rápida da filosofia moral da Ilustração, a partir de 
[uma] de suas características principais: o cognitivismo. O texto ocupa-se, então, de demonstrar, 
descrevendo as diversas correntes do pensamento moral da Ilustração, que esta foi cognitivista. Este é seu 
tópico global: o caráter cognitivista do pensamento moral e ético da Ilustração. 

Além disso, localizar o sentido da palavra heteronomia de modo a restringi-lo ao debate religioso 
seria uma estratégia de compreensão equivocada da palavra, uma vez que seus sentidos, pertinentes ao 
contexto em que ocorre no texto e relacionados entre si, são os seguintes, conforme o Dicionário Houaiss 
(Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009): 1) sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem; ausência 
de autonomia; 2) qualidade ou estado do que é heterônomo; 3) no campo da filosofia, segundo Kant, 
sujeição da vontade humana a impulsos passionais, inclinações afetivas ou quaisquer outras determinações 
que não pertençam ao âmbito da legislação estabelecida pela consciência moral de maneira livre e 
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autônoma. Nota-se, portanto, que uma das possibilidades de heteronomia é a sujeição à religião, mas seu 
sentido não se restringe a questões religiosas. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 34 
 
 
Protocolo: 11913003673-6 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 34 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
Solicita o requerente a mudança do gabarito, por considerar correta a alternativa (A), e não a resposta 
divulgada, de letra (C). Fundamenta sua solicitação no argumento de que apenas na forma pronominal se 
fundar pode o sentido ser aquele de “basear-se”, pertinente ao contexto discutido. Na voz passiva, o verbo 
teria apenas o sentido de “criar” ou “instituir”. 

Conforme o gabarito divulgado, no que toca ao aspecto em torno do qual há discordância do 
solicitante, são equivalentes em termos de sentido e corretas ambas as formas abaixo (sendo a primeira 
aquela que ocorre no texto a que se refere a questão): 

 
(i) Para ele a moralidade não pode se fundar na natureza porque a natureza tem como base o 

determinismo... 
(ii) Para ele a moralidade não pode ser fundada na natureza porque a natureza tem como base 

o determinismo... 
 

As duas formas são possíveis e equivalentes.  Na primeira, o pronome se tem função apassivadora, 
e a frase significa que a moralidade não pode se instituir, se estabelecer, se fundamentar tendo a natureza 
como base; em sentido derivado, se basear na natureza. Na voz passiva analítica, encontrada em (ii), da 
mesma forma, a frase significa que a moralidade não pode ser instituída, ser estabelecida, ser 
fundamentada na natureza; em sentido derivado, ser baseada na natureza. Não há apoio, na descrição dos 
sentidos desta palavra, para o argumento de que, sem o pronome se, o sentido que equivale a ‘se basear’ 
não se mantenha. Note-se que a associação entre fundar e basear, que fundamenta a argumentação do 
solicitante e seria exclusiva da forma em (i), aparece no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss 
Eletrônico, Editora Objetiva, 2009) como sentido figurado, por derivação, de fundar, e a regência descrita no 
verbete do Dicionário é “bitransitiva e pronominal”. Logo, não se restringe à presença do pronome e seria 
mantida no uso de voz passiva. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 

 
 
QUESTÃO Nº 35 
 
 
Protocolo: 11913003337-1 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 35 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a troca de gabarito da questão por considerar correta a alternativa (C), que implicaria 
equivalência entre “postular” e “defender”, e não alternativa (A). Vejamos o conteúdo da questão. 

A questão solicita que o candidato julgue em quais das frases abaixo transcritas em (i), (ii) e (iii) a 
raiz comum às palavras postulados, postulante e postulam teria o mesmo sentido da raiz de postular, tal 
como se emprega esse verbo na frase transcrita em (iv), retirada do texto a que se refere a questão. 

 
(i) Alguns postulados da Física contemporânea carecem de demonstração experimental. 
(ii) O postulante da cessação do desconto por faltas não teve sua solicitação atendida. 
(iii) Alguns sindicatos postulam reajustes anuais. 
(iv) Chamo de cognitivista aquela atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética 

capaz de prescindir da religião revelada... 
 



 42 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009), 
os sentidos de “postular” são 1) pedir com instância; suplicar, implorar; 2) admitir como postulado; 3) 
requerer, documentando a alegação; 4) como termo jurídico, expor e requerer (algo) em juízo. A fim de 
julgar o sentido do verbo tal como usado no texto, é importante, ainda, trazer à discussão o sentido da 
palavra “postulado”, que aparece na segunda acepção de sentido do verbo, acima. Conforme o mesmo 
dicionário, “postulado” significa aquilo que se considera como fato reconhecido e ponto de partida de uma 
argumentação ou uma afirmação ou fato admitido sem necessidade de demonstração, sendo sinônimo de 
“premissa”. 

Tomando tais definições de dicionário em consideração, analisemos as ocorrências (i) e (iii), sob 
discussão (o candidato não discute o caso em ii, também apresentado na questão). Em (i), a palavra em 
questão é “postulado”, cujo sentido é diretamente transcrito do dicionário Houaiss acima. Os postulados da 
Física são, então, o conjunto de premissas da Física, aquilo que a Física considera como fatos 
reconhecidos e toma como pontos de partida para suas argumentações. Segundo o candidato, tal sentido 
não é pertinente à frase do texto. A análise da frase do texto, e de seu seguimento, entretanto, demonstra o 
contrário. Tanto essa frase, como de resto todo o texto, em seu sentido global, tratam das premissas do 
pensamento moral da Ilustração: o sentido da frase em (iv) é exatamente este: “Chamo de cognitivista 
aquela atitude intelectual que toma como ponto de partida a possibilidade de uma ética capaz de prescindir 
da religião revelada...”, ou “aquela atitude intelectual que tem como premissa a possibilidade de uma 
ética...”, ou, ainda, “aquela atitude intelectual cujos argumentos partem da possibilidade de uma ética...”. 
Trata-se ali da discussão dos fundamentos de uma escola filosófica, do mesmo modo que na frase (i) trata-
se das posições teóricas da Física. Assim, está correta a associação entre os sentidos de (i) e (iv). 

Vejamos o caso de (iii). Ao postular reajustes anuais, os sindicatos fazem pedidos, fazem propostas 
em negociações salariais. Não se trata aí do estabelecimento de postulados teóricos. Note-se que, em (iii), 
a forma verbal postulam poderia ser substituída por solicitam, mantendo o significado da frase, o que é 
compatível com as acepções de dicionário em (1), em (3) e em (4) acima. Essa substituição não é possível 
na frase do texto – a possibilidade de uma ética capaz de prescindir da religião revelada não é um pedido, 
não é uma solicitação da atitude intelectual correspondente à filosofia da Ilustração.  Desse modo, não se 
sustenta a equivalência entre (iii) e (iv). 

Assim, a correta resposta da questão é a alternativa (A), correspondente à equivalência entre (i) e 
(iv), e não a alternativa (C), que supõe equivalência entre (iii) e (iv). 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003382-2 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 35 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a troca de gabarito da questão por considerar correta a alternativa (E), e não 
alternativa (A). Fundamenta a solicitação no argumento de que, em todos os casos, o sentido é o de 
“propor”. Vejamos o conteúdo da questão. 

A questão solicita que o candidato julgue em quais das frases abaixo transcritas em (i), (ii) e (iii) a 
raiz comum às palavras postulados, postulante e postulam teria o mesmo sentido da raiz de postular, tal 
como se emprega esse verbo na frase transcrita em (iv), retirada do texto a que se refere a questão. 

 
(i) Alguns postulados da Física contemporânea carecem de demonstração experimental. 
(ii) O postulante da cessação do desconto por faltas não teve sua solicitação atendida. 
(iii) Alguns sindicatos postulam reajustes anuais. 
(iv) Chamo de cognitivista aquela atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética 

capaz de prescindir da religião revelada... 
 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009), 
os sentidos de “postular” são 1) pedir com instância; suplicar, implorar; 2) admitir como postulado; 3) 
requerer, documentando a alegação; 4) como termo jurídico, expor e requerer (algo) em juízo. A fim de 
julgar o sentido do verbo tal como usado no texto, é importante, ainda, trazer à discussão o sentido da 
palavra “postulado”, que aparece na acepção de sentido do verbo em (2) acima – “admitir como postulado”. 
Conforme o mesmo dicionário, “postulado” significa aquilo que se considera como fato reconhecido e ponto 
de partida de uma argumentação ou uma afirmação ou fato admitido sem necessidade de demonstração, 
sendo sinônimo de “premissa”. 

Tomando tais definições de dicionário em consideração, analisemos as ocorrências (i), (ii) e (iii), sob 
discussão, em contraste com (iv), frase do texto. Em (i), a palavra em questão é “postulado”, cujo sentido é 
diretamente transcrito do dicionário Houaiss no parágrafo anterior. Os postulados da Física são, então, o 
conjunto de premissas da Física, aquilo que a Física considera como fatos reconhecidos e toma como 
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pontos de partida para suas argumentações. Segundo o candidato, tal sentido é pertinente à frase do texto. 
A análise da frase do texto, e de seu seguimento, de fato, demonstra o a equivalência. Tanto essa frase, 
como de resto todo o texto, em seu sentido global, tratam das premissas do pensamento moral da 
Ilustração: o sentido da frase em (iv) é exatamente este: “Chamo de cognitivista aquela atitude intelectual 
que toma como ponto de partida a possibilidade de uma ética capaz de prescindir da religião revelada...”, ou 
“tem como premissa a possibilidade de uma ética...”, ou, ainda, “aquela atitude intelectual cujos argumentos 
partem da possibilidade de uma ética...”. Trata-se ali da discussão dos fundamentos de uma escola 
filosófica, do mesmo modo que na frase (i) trata-se das posições teóricas da Física. Assim, está correta a 
associação entre os sentidos de (i) e (iv). 

Vejamos os casos de (ii) e (iii). O “postulante” em (ii) significa ali aquele que pede, solicita a 
cessação do desconto por faltas. Analogamente, em (iii), ao postular reajustes anuais, os sindicatos fazem 
pedidos, fazem propostas em negociações salariais. Não se trata aí do estabelecimento de postulados 
teóricos. Note-se que, em (ii), postulante poderia ser substituída por requerente ou solicitante e, em (iii), a 
forma verbal postulam poderia ser substituída por solicitam, mantendo o significado das frases, o que é 
compatível com as acepções de dicionário em (1), em (3) e em (4) acima. Essa substituição não é possível 
na frase do texto – a possibilidade de uma ética capaz de prescindir da religião revelada não é um pedido, 
não é uma solicitação da atitude intelectual correspondente à filosofia da Ilustração. Desse modo, não se 
sustenta a equivalência entre (ii) e (iv) ou entre (iii) e (iv). 

Assim, a correta resposta da questão é a alternativa (A), correspondente à equivalência entre (i) e 
(iv), e não a alternativa (E), que supõe equivalência entre todas as ocorrências. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003424-0 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 35 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a troca de gabarito da questão por considerar correta a alternativa (C), que implicaria 
equivalência entre “postular” e “requerer”, e não alternativa (A). Vejamos o conteúdo da questão. 

A questão solicita que o candidato julgue em quais das frases abaixo transcritas em (i), (ii) e (iii) a 
raiz comum às palavras postulados, postulante e postulam teria o mesmo sentido da raiz de postular, tal 
como se emprega esse verbo na frase transcrita em (iv), retirada do texto a que se refere a questão. 

 
(i) Alguns postulados da Física contemporânea carecem de demonstração experimental. 
(ii) O postulante da cessação do desconto por faltas não teve sua solicitação atendida. 
(iii) Alguns sindicatos postulam reajustes anuais. 
(iv) Chamo de cognitivista aquela atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética 

capaz de prescindir da religião revelada... 
 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009), 
os sentidos de “postular” são 1) pedir com instância; suplicar, implorar; 2) admitir como postulado; 3) 
requerer, documentando a alegação; 4) como termo jurídico, expor e requerer (algo) em juízo. A fim de 
julgar o sentido do verbo tal como usado no texto, é importante, ainda, trazer à discussão o sentido da 
palavra “postulado”, que aparece na segunda acepção de sentido do verbo. Conforme o mesmo dicionário, 
“postulado” significa aquilo que se considera como fato reconhecido e ponto de partida de uma 
argumentação ou uma afirmação ou fato admitido sem necessidade de demonstração, sendo sinônimo de 
“premissa”. 

Tomando tais definições de dicionário em consideração, analisemos as ocorrências (i) e (iii), sob 
discussão (o candidato não discute o caso em ii, também apresentado na questão). Em (i), a palavra em 
questão é “postulado”, cujo sentido é diretamente transcrito do dicionário Houaiss acima. Os postulados da 
Física são, então, o conjunto de premissas da Física, aquilo que a Física considera como fatos 
reconhecidos e toma como pontos de partida para suas argumentações. Segundo o candidato, tal sentido 
não é pertinente à frase do texto. A análise da frase do texto, e de seu seguimento, entretanto, demonstra o 
contrário. Tanto essa frase, como de resto todo o texto, em seu sentido global, tratam das premissas do 
pensamento moral da Ilustração: o sentido da frase em (iv) é exatamente este: “Chamo de cognitivista 
aquela atitude intelectual que toma como ponto de partida a possibilidade de uma ética capaz de prescindir 
da religião revelada...”, ou “tem como premissa a possibilidade de uma ética...”, ou, ainda, “aquela atitude 
intelectual cujos argumentos partem da possibilidade de uma ética...”. Trata-se ali da discussão dos 
fundamentos de uma escola filosófica, do mesmo modo que na frase (i) trata-se das posições teóricas da 
Física. Assim, está correta a associação entre os sentidos de (i) e (iv). 

Vejamos o caso de (iii). Ao postular reajustes anuais, os sindicatos fazem pedidos, fazem propostas 
em negociações salariais. Não se trata aí do estabelecimento de postulados teóricos. Note-se que, em (iii), 
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a forma verbal postulam poderia ser substituída por solicitam, mantendo o significado da frase, o que é 
compatível com as acepções de dicionário em (1), em (3) e em (4) acima. Essa substituição não é possível 
na frase do texto – a possibilidade de uma ética capaz de prescindir da religião revelada não é um pedido, 
não é uma solicitação da atitude intelectual correspondente à filosofia da Ilustração.  Desse modo, não se 
sustenta a equivalência entre (iii) e (iv). 

Assim, a correta resposta da questão é a alternativa (A), correspondente à equivalência entre (i) e 
(iv) e não a alternativa (C), que supõe equivalência entre (iii) e (iv). 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 36 
 
 
Protocolo: 11913003284-5 

 
Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 36 constante da 

Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão. Alega que não há resposta correta entre as alternativas, pois a 
resposta divulgada não implicaria necessariamente o emprego de crase. 

A questão solicita ao candidato que julgue, dentre cinco mudanças sugeridas no texto, qual delas 
criaria as condições para o emprego do sinal indicativo de crase. A crase, como fenômeno morfossintático 
verificável na língua escrita brasileira, consiste na contração da preposição a com o artigo a ou com o 
pronome demonstrativo aquele(a). Assim, terão sido criadas as condições para o emprego do sinal que 
indica crase num contexto dado se nesse contexto 1) for possível ou requerido o uso da preposição a e 2) 
essa preposição for seguida de substantivo feminino antecedido pelo artigo definido ou do citado pronome 
demonstrativo.  

Na alternativa (C), é proposta a substituição do segmento A rejeição, na frase do texto transcrita em 
(i) abaixo, pelo segmento O repúdio. Uma das frases resultantes dessa substituição poderia ser a frase aqui 
formulada em (ii), correta do ponto de vista gramatical. Segundo o Dicionário Prático de Regência Nominal 
de Celso Luft (2 ed.; Editora Ática; 1997), o substantivo repúdio rege uma das seguintes três preposições: a, 
de ou por. No verbete correspondente a esse substantivo, são listados diversos exemplos análogos, 
estruturalmente, à frase em (ii) abaixo, na qual é realizada a substituição indicada na prova: repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; repúdio a toda e qualquer espécie de ditadura; Entre os germânicos, o romantismo 
representou repúdio à influência francesa e latina.  

 
(i) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. 
(ii) O repúdio à religião revelada era a essência desse pensamento. 

 
Sendo a preposição utilizada, tanto em (i) como em (ii), regida pelo substantivo, a preposição a ser 

empregada depende das condições de regência desse substantivo. Uma das regências possíveis de 
repúdio é a. Assim, mesmo que o emprego de de seja possível, e de fato é, isso não torna a alternativa 
incorreta, uma vez que a questão discutia a possibilidade do emprego da crase no contexto, e não sua 
obrigatoriedade.  

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003394-0 

 
Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 36 constante da 

Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão. Alega que não há resposta correta entre as alternativas, pois a 
resposta divulgada não implicaria necessariamente o emprego de crase. 

A questão solicita ao candidato que julgue, dentre cinco mudanças sugeridas no texto, qual delas 
criaria as condições para o emprego do sinal indicativo de crase. A crase, como fenômeno morfossintático 
verificável na língua escrita brasileira, consiste na contração da preposição a com o artigo a ou com o 
pronome demonstrativo aquele(a). Assim, terão sido criadas as condições para o emprego do sinal que 
indica crase num contexto dado se nesse contexto 1) for possível ou requerido o uso da preposição a e 2) 
essa preposição for seguida de substantivo feminino antecedido pelo artigo definido ou do citado pronome 
demonstrativo.  
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Na alternativa (C), é proposta a substituição do segmento A rejeição, na frase do texto transcrita em 
(i) abaixo, pelo segmento O repúdio. Uma das frases resultantes dessa substituição poderia ser a frase aqui 
formulada em (ii), correta do ponto de vista gramatical. Segundo o Dicionário Prático de Regência Nominal 
de Celso Luft (2 ed.; Editora Ática; 1997), o substantivo repúdio rege uma das seguintes três preposições: a, 
de ou por. No verbete correspondente a esse substantivo, são listados diversos exemplos análogos, 
estruturalmente, à frase em (ii) abaixo, na qual é realizada a substituição indicada na prova: repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; repúdio a toda e qualquer espécie de ditadura; Entre os germânicos, o romantismo 
representou repúdio à influência francesa e latina.  

 
(i) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. 
(ii) O repúdio à religião revelada era a essência desse pensamento. 

 
Sendo a preposição utilizada, tanto em (i) como em (ii), regida pelo substantivo, a preposição a ser 

empregada depende das condições de regência desse substantivo. Uma das regências possíveis de 
repúdio é a. Assim, mesmo que o emprego de de seja possível, e de fato é, isso não torna a alternativa 
incorreta, uma vez que a questão discutia a possibilidade do emprego da crase no contexto, e não sua 
obrigatoriedade.  

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003425-0 

 
Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 36 constante da 

Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão. Alega que não há resposta correta entre as alternativas, pois a 
resposta divulgada não implicaria necessariamente o emprego de crase. 

A questão solicita ao candidato que julgue, dentre cinco mudanças sugeridas no texto, qual delas 
criaria as condições para o emprego do sinal indicativo de crase. A crase, como fenômeno morfossintático 
verificável na língua escrita brasileira, consiste na contração da preposição a com o artigo a ou com o 
pronome demonstrativo aquele(a). Assim, terão sido criadas as condições para o emprego do sinal que 
indica crase num contexto dado se nesse contexto 1) for possível ou requerido o uso da preposição a e 2) 
essa preposição for seguida de substantivo feminino antecedido pelo artigo definido ou do citado pronome 
demonstrativo.  

Na alternativa (C), é proposta a substituição do segmento A rejeição, na frase do texto transcrita em 
(i) abaixo, pelo segmento O repúdio. Uma das frases resultantes dessa substituição poderia ser a frase aqui 
formulada em (ii), correta do ponto de vista gramatical. Segundo o Dicionário Prático de Regência Nominal 
de Celso Luft (2 ed.; Editora Ática; 1997), o substantivo repúdio rege uma das seguintes três preposições: a, 
de ou por. No verbete correspondente a esse substantivo, são listados diversos exemplos análogos, 
estruturalmente, à frase em (ii) abaixo, na qual é realizada a substituição indicada na prova: repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; repúdio a toda e qualquer espécie de ditadura; Entre os germânicos, o romantismo 
representou repúdio à influência francesa e latina.  

 
(i) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. 
(ii) O repúdio à religião revelada era a essência desse pensamento. 

 
Sendo a preposição utilizada, tanto em (i) como em (ii), regida pelo substantivo, a preposição a ser 

empregada depende das condições de regência desse substantivo. Uma das regências possíveis de 
repúdio é a. Assim, mesmo que o emprego de de seja possível, e de fato é, isso não torna a alternativa 
incorreta, uma vez que a questão discutia a possibilidade do emprego da crase no contexto, e não sua 
obrigatoriedade. Quanto à alegada presença de pronome possessivo, não há emprego dessa classe de 
pronomes na frase em questão, de modo que não é procedente o argumento. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003453-5 

 
Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 36 constante da 

Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão. Alega que não há resposta correta entre as alternativas, pois a 
resposta divulgada não implicaria necessariamente o emprego de crase. O candidato fundamenta o pedido 
de anulação no fato de o verbo repudiar ser transitivo direto. 
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A questão solicita ao candidato que julgue, dentre cinco mudanças sugeridas no texto, qual delas 
criaria as condições para o emprego do sinal indicativo de crase. A crase, como fenômeno morfossintático 
verificável na língua escrita brasileira, consiste na contração da preposição a com o artigo a ou com o 
pronome demonstrativo aquele(a). Assim, terão sido criadas as condições para o emprego do sinal que 
indica crase num contexto dado se nesse contexto 1) for possível ou requerido o uso da preposição a e 2) 
essa preposição for seguida de substantivo feminino antecedido pelo artigo definido ou do citado pronome 
demonstrativo.  

Na alternativa (C), é proposta a substituição do segmento A rejeição, na frase do texto transcrita em 
(i) abaixo, pelo segmento O repúdio. Note-se que a alternativa não discute caso de regência verbal, mas sim 
caso de regência nominal: a regência do verbo repudiar não é a mesma do substantivo repúdio.  

Uma das frases resultantes da substituição sugerida poderia ser a frase aqui formulada em (ii), 
correta do ponto de vista gramatical. Segundo o Dicionário Prático de Regência Nominal de Celso Luft (2 
ed.; Editora Ática; 1997), o substantivo repúdio rege uma das seguintes três preposições: a, de ou por. No 
verbete correspondente a esse substantivo, são listados diversos exemplos análogos, estruturalmente, à 
frase em (ii) abaixo, na qual é realizada a substituição indicada na prova: repúdio ao terrorismo e ao 
racismo; repúdio a toda e qualquer espécie de ditadura; Entre os germânicos, o romantismo representou 
repúdio à influência francesa e latina.  

 
(i) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. 
(ii) O repúdio à religião revelada era a essência desse pensamento. 

 
Sendo a preposição utilizada, tanto em (i) como em (ii), regida pelo substantivo, a preposição a ser 

empregada depende das condições de regência desse substantivo. Uma das regências possíveis de 
repúdio é a, criando, assim, as condições para o emprego do sinal de crase.  

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003485-0 

 
Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 36 constante da 

Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão. Alega que não há resposta correta entre as alternativas, pois a 
resposta divulgada não implicaria necessariamente o emprego de crase. 

A questão solicita ao candidato que julgue, dentre cinco mudanças sugeridas no texto, qual delas 
criaria as condições para o emprego do sinal indicativo de crase. A crase, como fenômeno morfossintático 
verificável na língua escrita brasileira, consiste na contração da preposição a com o artigo a ou com o 
pronome demonstrativo aquele(a). Assim, terão sido criadas as condições para o emprego do sinal que 
indica crase num contexto dado se nesse contexto 1) for possível ou requerido o uso da preposição a e 2) 
essa preposição for seguida de substantivo feminino antecedido pelo artigo definido ou do citado pronome 
demonstrativo.  

Na alternativa (C), é proposta a substituição do segmento A rejeição, na frase do texto transcrita em 
(i) abaixo, pelo segmento O repúdio. Uma das frases resultantes dessa substituição poderia ser a frase aqui 
formulada em (ii), correta do ponto de vista gramatical. Segundo o Dicionário Prático de Regência Nominal 
de Celso Luft (2 ed.; Editora Ática; 1997), o substantivo repúdio rege uma das seguintes três preposições: a, 
de ou por. No verbete correspondente a esse substantivo, são listados diversos exemplos análogos, 
estruturalmente, à frase em (ii) abaixo, na qual é realizada a substituição indicada na prova: repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; repúdio a toda e qualquer espécie de ditadura; Entre os germânicos, o romantismo 
representou repúdio à influência francesa e latina.  

 
(i) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. 
(ii) O repúdio à religião revelada era a essência desse pensamento. 

 
Sendo a preposição utilizada, tanto em (i) como em (ii), regida pelo substantivo, a preposição a ser 

empregada depende das condições de regência desse substantivo. Uma das regências possíveis de 
repúdio é a. Assim, mesmo que o emprego de de seja possível, e de fato é, isso não torna a alternativa 
incorreta, uma vez que a questão discutia a possibilidade do emprego da crase no contexto, e não sua 
obrigatoriedade.  

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003571-9 
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Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 36 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão. Alega que não há resposta correta entre as alternativas, pois a 
resposta divulgada não implicaria necessariamente o emprego de crase. 

A questão solicita ao candidato que julgue, dentre cinco mudanças sugeridas no texto, qual delas 
criaria as condições para o emprego do sinal indicativo de crase. A crase, como fenômeno morfossintático 
verificável na língua escrita brasileira, consiste na contração da preposição a com o artigo a ou com o 
pronome demonstrativo aquele(a). Assim, terão sido criadas as condições para o emprego do sinal que 
indica crase num contexto dado se nesse contexto 1) for possível ou requerido o uso da preposição a e 2) 
essa preposição for seguida de substantivo feminino antecedido pelo artigo definido ou do citado pronome 
demonstrativo.  

Na alternativa (C), é proposta a substituição do segmento A rejeição, na frase do texto transcrita em 
(i) abaixo, pelo segmento O repúdio. Uma das frases resultantes dessa substituição poderia ser a frase aqui 
formulada em (ii), correta do ponto de vista gramatical. Segundo o Dicionário Prático de Regência Nominal 
de Celso Luft (2 ed.; Editora Ática; 1997), o substantivo repúdio rege uma das seguintes três preposições: a, 
de ou por. No verbete correspondente a esse substantivo, são listados diversos exemplos análogos, 
estruturalmente, à frase em (ii) abaixo, na qual é realizada a substituição indicada na prova: repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; repúdio a toda e qualquer espécie de ditadura; Entre os germânicos, o romantismo 
representou repúdio à influência francesa e latina.  

 
(i) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. 
(ii) O repúdio à religião revelada era a essência desse pensamento. 

 
Sendo a preposição utilizada, tanto em (i) como em (ii), regida pelo substantivo, a preposição a ser 

empregada depende das condições de regência desse substantivo. Uma das regências possíveis de 
repúdio é a. Assim, mesmo que o emprego de de seja possível, e de fato é, isso não torna a alternativa 
incorreta, uma vez que a questão discutia a possibilidade do emprego da crase no contexto, e não sua 
obrigatoriedade.  

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003642-1 

 
Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 36 constante da 

Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O requerente solicita a anulação da questão. Alega que não há resposta correta entre as alternativas, pois a 
resposta divulgada não implicaria necessariamente o emprego de crase. 

A questão solicita ao candidato que julgue, dentre cinco mudanças sugeridas no texto, qual delas 
criaria as condições para o emprego do sinal indicativo de crase. A crase, como fenômeno morfossintático 
verificável na língua escrita brasileira, consiste na contração da preposição a com o artigo a ou com o 
pronome demonstrativo aquele(a). Assim, terão sido criadas as condições para o emprego do sinal que 
indica crase num contexto dado se nesse contexto 1) for possível ou requerido o uso da preposição a e 2) 
essa preposição for seguida de substantivo feminino antecedido pelo artigo definido ou do citado pronome 
demonstrativo.  

Na alternativa (C), é proposta a substituição do segmento A rejeição, na frase do texto transcrita em 
(i) abaixo, pelo segmento O repúdio. Uma das frases resultantes dessa substituição poderia ser a frase aqui 
formulada em (ii), correta do ponto de vista gramatical. Segundo o Dicionário Prático de Regência Nominal 
de Celso Luft (2 ed.; Editora Ática; 1997), o substantivo repúdio rege uma das seguintes três preposições: a, 
de ou por. No verbete correspondente a esse substantivo são listados diversos exemplos análogos, 
estruturalmente, à frase em (ii) abaixo, na qual é realizada a substituição indicada na prova: repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; repúdio a toda e qualquer espécie de ditadura; Entre os germânicos, o romantismo 
representou repúdio à influência francesa e latina.  

 
(i) A rejeição da religião revelada era a essência desse pensamento. 
(ii) O repúdio à religião revelada era a essência desse pensamento. 

 
Sendo a preposição utilizada, tanto em (i) como em (ii), regida pelo substantivo, a preposição a ser 

empregada depende das condições de regência desse substantivo. Uma das regências possíveis de 
repúdio é a. Assim, mesmo que o emprego de de seja possível, e de fato é, isso não torna a alternativa 
incorreta, uma vez que a questão discutia a possibilidade do emprego da crase no contexto, e não sua 
obrigatoriedade.  
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Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 

 
QUESTÃO Nº 37 
 
 
Protocolo: 11913003433-9 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 37 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
Alega o candidato que não se pode saber até onde vai o “segmento” (aspas utilizadas pelo recorrente) a ser 
alterado, não sendo possível resolver a questão, que deve ser anulada. 

A questão trata de concordância e pergunta o seguinte: Caso o segmento aquela atitude 
intelectual (l. 02) fosse substituído por ‘aquelas perspectivas’, quantas outras alterações seriam 
necessárias para preservar a correção nas relações de concordância? 

Ora, a palavra ‘segmento’ é aqui empregada em seu sentido comum, de parte em que algo pode ser 
dividido (ver verbete no Dicionário Eletrônico Houaiss, Ed. Objetiva, 2009). Na pergunta proposta na 
questão, tal palavra é completada pela transcrição do segmento em discussão – aquela atitude intelectual, 
fazendo remissão à linha 02 do texto. Tal parte da linha 02 deveria ser substituída por aquelas perspectivas, 
e julgados os necessários ajustes de concordância. Assim, a questão trata do reconhecimento de que a 
substituição, na frase transcrita em (i) abaixo, de aquela atitude intelectual por aquelas perspectivas exigiria 
três ajustes de concordância, conforme se faz em (ii). 

 
(i) Chamo de cognitivista aquela atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética 

capaz de prescindir da religião revelada e que, em princípio, não vê diferença categorial 
entre o conhecimento do mundo empírico e o conhecimento do mundo moral: a mesma 
razão capaz de desvendar as estruturas do mundo natural é capaz de descobrir os 
fundamentos do comportamento moral e da norma ética. 

(ii) Chamo de cognitivistas aquelas perspectivas que postulam a possibilidade de uma ética 
capaz de prescindir da religião revelada e que, em princípio, não veem diferença categorial 
entre o conhecimento do mundo empírico e o conhecimento do mundo moral: a mesma 
razão capaz de desvendar as estruturas do mundo natural é capaz de descobrir os 
fundamentos do comportamento moral e da norma ética. 

 
Não há obscuridade alguma no enunciado da questão. Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 

 
 
Protocolo: 11913003621-5 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 37 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
Alega o candidato que seriam necessárias apenas duas alterações para fins de concordância, sendo correta 
a alternativa (B). Solicita alteração de gabarito. 

A questão trata de concordância e pergunta o seguinte: Caso o segmento aquela atitude 
intelectual (l. 02) fosse substituído por ‘aquelas perspectivas’, quantas outras alterações seriam 
necessárias para preservar a correção nas relações de concordância? 

A questão trata do reconhecimento de que a substituição, na frase transcrita em (i) abaixo, de 
aquela atitude intelectual por aquelas perspectivas exigiria três ajustes de concordância, conforme se faz 
em (ii). 

 
(i) Chamo de cognitivista aquela atitude intelectual que postula a possibilidade de uma ética 

capaz de prescindir da religião revelada e que, em princípio, não vê diferença categorial 
entre o conhecimento do mundo empírico e o conhecimento do mundo moral: a mesma 
razão capaz de desvendar as estruturas do mundo natural é capaz de descobrir os 
fundamentos do comportamento moral e da norma ética. 

(ii) Chamo de cognitivistas aquelas perspectivas que postulam a possibilidade de uma ética 
capaz de prescindir da religião revelada e que, em princípio, não veem diferença categorial 
entre o conhecimento do mundo empírico e o conhecimento do mundo moral: a mesma 
razão capaz de desvendar as estruturas do mundo natural é capaz de descobrir os 
fundamentos do comportamento moral e da norma ética. 
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Note-se que, ao contrário do que argumenta o candidato, o adjetivo cognitivista, que se refere a 
“atitude intelectual” e concorda com o núcleo atitude, passaria a predicar sobre perspectivas, devendo 
passar para o plural. Desse modo, está correto o gabarito divulgado, e INDEFERE-SE o pedido. 

 
QUESTÃO Nº 38 
 
 
Protocolo: 11913003335-1 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 38 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O candidato solicita a anulação da questão, pois, conforme sua argumentação, a mesma apresenta duas 
alternativas corretas. A mudança sugerida na alternativa (C) também acarretaria erro de pontuação, em 
virtude de o particípio praticadas estar no feminino, não podendo o segmento a que pertence ser separado 
por vírgula. Procede a argumentação do candidato. 

Somos, então, favoráveis à anulação da questão, DEFERINDO o pedido de reconsideração. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 39 
 
 
Protocolo: 11913003338-1 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 39 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O candidato solicita mudança de gabarito, pois estaria correta a alternativa (C), e não a (B). A questão 
realiza três reformulações de período do texto e solicita ao candidato que julgue quais delas mantêm o 
sentido do original. O período em questão é transcrito aqui em (i) abaixo; as reformulações sob discussão 
estão transcritas em (ii) e (iii). 

 
(i) O homem é naturalmente movido pelo desejo de buscar o seu prazer e de evitar o 

desprazer, e nisso consiste o seu interesse. 
(ii) O interesse do homem consiste em buscar o próprio prazer e evitar o desprazer; por tal 

desejo é o homem naturalmente movido. 
(iii) O desejo de buscar naturalmente o prazer e evitar o desprazer move o homem; e seu 

interesse é afetado por essa busca. 
 
Da leitura de (i) e (ii), vê-se que, em ambos os períodos, as noções de ‘desejo’ e ‘interesse’ são 

aproximadas: em (i) a definição de interesse retoma a definição do desejo duplo de buscar o prazer e evitar 
o desprazer; em (ii) o segmento tal desejo retoma o segmento anterior, no qual o interesse é definido 
duplamente por buscar o prazer e evitar o desprazer. Assim, permanece válida a equivalência de sentido. 

Em (iii), entretanto, há duas diferenças de sentido. Primeiro, o advérbio naturalmente não modifica o 
predicado ser movido e modifica o predicado buscar o prazer e evitar o desprazer. Assim, no original, o 
homem é naturalmente movido pela busca e, em (iii), busca naturalmente, o que pode significar ‘busca de 
modo natural’ – na versão original nada se diz sobre o modo como se dá essa busca. Além disso, e 
principalmente, em (i), o fato de que o homem é movido pelo desejo de buscar o prazer e evitar o desprazer 
define o interesse do homem: isso é sinalizado pelo emprego do verbo consistir. Em (iii), diz-se que o 
interesse é afetado por essa busca, o que não é equivalente ao sentido de consistir.  

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 
 
 
QUESTÃO Nº 40 
 
 
Protocolo: 11913003286-5 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 40 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
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O candidato solicita a anulação da questão ou a mudança de seu gabarito. Sustenta que seria correta a 
alternativa (C), e não a (E), ao contrário do que consta no gabarito preliminar. Fundamenta-se no argumento 
de que, na linha 13 do texto, não há expressão de hipótese ou possibilidade, enquanto o advérbio 
basicamente, citado na alternativa (E), o faz. 

A questão afirma que, em diversas passagens do texto, o conteúdo das proposições não é 
asseverado, mas é apresentado como hipótese ou possibilidade. Solicita-se, quanto a isso, que o candidato 
julgue, dentre cinco recursos de linguagem, qual deles não contribui para expressar tal sentido de hipótese 
ou possibilidade. Estão sob discussão os casos assinalados em negrito e sublinhados nas frases do texto 
transcritas abaixo, em (i) e (ii). 

 
(i) Essa ideia de que a moral é dissociável da religião difundiu-se muito no século XVIII. 
(ii) Quanto à natureza desses fundamentos, a Ilustração propôs basicamente três respostas. 
 
O candidato argumenta que na frase em (i) não há hipótese ou possibilidade: o autor assevera 

diretamente que “essa ideia...difundiu-se muito”. Nisso, tem razão o candidato. É necessário, entretanto, 
analisar o período integralmente. Primeiro, a Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso 
Cunha e Lindley Cintra (3 ed., Editora Nova Fronteira, 2001, p. 100), lista, no quadro de número (7), uma 
série de sufixos que formam adjetivos a partir de verbos; nesse quadro, consta o sufixo -(á)vel, que, 
conforme o mesmo quadro, tem como sentido “a possibilidade de praticar ou sofrer uma ação”. Na 
alternativa (C) da questão, consta o seguinte: “o sufixo presente na estrutura do adjetivo dissociável, na 
linha 13”. Segundo a descrição gramatical, de fato tal sufixo tem, em si, o sentido de possibilidade; é recurso 
de linguagem para expressar possibilidade. Além disso, ainda analisando integralmente a estrutura 
gramatical do período em questão, nota-se que é composto, pois há uma oração subordinada com a função 
de qualificar o segmento essa ideia: a moral é dissociável da religião. Na oração a moral é dissociável da 
religião, não há asseveração direta. Nesse predicado nominal, o sufixo cumpre o papel de suspender o 
conteúdo asseverado, apresentando-o como possibilidade. Desse modo, a alternativa não pode responder à 
questão, uma vez que o recurso linguístico ali arrolado contribui para expressar que o conteúdo da oração a 
que pertence é a expressão de uma possibilidade. 

Quanto ao caso aqui transcrito em (ii), de fato não há expressão de hipótese ou possibilidade; 
tampouco é essa a função do advérbio basicamente. Conforme o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009),  o sentido desse advérbio é o seguinte: “naquilo que é 
essencial, básico; na essência, fundamentalmente”. Utilizando os equivalentes oferecidos no dicionário para 
reformular a frase, teríamos: “Em essência, quanto à natureza desses fundamentos, a Ilustração propôs três 
respostas”. Seria equivocado substituir basicamente na frase em questão formulando estruturas como “Por 
hipótese, quanto à natureza desses fundamentos, a Ilustração propôs três respostas” ou “É possível que, 
quanto à natureza desses fundamentos, a Ilustração tenha proposto três respostas”. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 

 
Protocolo: 11913003339-1 
 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 40 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O candidato solicita a anulação da questão. Sustenta que a alternativa (C) trata prefixo como se fosse 
sufixo, gerando confusão. 

A questão afirma que, em diversas passagens do texto, o conteúdo das proposições não é 
asseverado, mas é apresentado como hipótese ou possibilidade. Solicita-se, quanto a isso, que o candidato 
julgue, dentre cinco recursos de linguagem, qual deles não contribui para expressar tal sentido de hipótese 
ou possibilidade. Está sob discussão o caso assinalado em negrito e sublinhado na seguinte frase do texto: 
Essa ideia de que a moral é dissociável da religião difundiu-se muito no século XVIII. 

O candidato argumenta que, na frase acima, não há sufixo, mas prefixo. A Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra (3 ed., Editora Nova Fronteira, 2001, p. 100), 
lista, no quadro de número (7), uma série de sufixos que formam adjetivos a partir de verbos; nesse quadro, 
consta o sufixo -(á)vel, que, conforme o mesmo quadro, tem como sentido “a possibilidade de praticar ou 
sofrer uma ação”. Na alternativa (C) da questão, consta o seguinte: “o sufixo presente na estrutura do 
adjetivo dissociável, na linha 13”. Segundo a descrição gramatical, então, -(á)vel é sufixo e expressa o 
sentido de possibilidade; é recurso de linguagem para expressar possibilidade.  

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 

 
Protocolo: 11913003580-7 
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Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 40 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O candidato solicita a anulação da questão. Sustenta que há duas respostas corretas, uma vez que, na 
alternativa (C), não há recurso linguístico para expressão de hipótese. 

A questão afirma que, em diversas passagens do texto, o conteúdo das proposições não é 
asseverado, mas é apresentado como hipótese, como possibilidade de interpretação do modo como a ética 
e a moralidade se caracterizam. Solicita-se, quanto a isso, que o candidato julgue, dentre cinco recursos de 
linguagem, qual deles não contribui para expressar tal sentido de hipótese ou possibilidade. Está sob 
discussão o caso assinalado em negrito e sublinhado na seguinte frase do texto: Essa ideia de que a moral 
é dissociável da religião difundiu-se muito no século XVIII. 

O candidato argumenta que na frase em (i) não há recurso de linguagem, em seus termos, apto a 
expressar hipótese. A Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra (3 
ed., Editora Nova Fronteira, 2001, p. 100), lista, no quadro de número (7), uma série de sufixos que formam 
adjetivos a partir de verbos; nesse quadro, consta o sufixo -(á)vel, que, conforme o mesmo quadro, tem 
como sentido “a possibilidade de praticar ou sofrer uma ação”. Na alternativa (C) da questão, consta o 
seguinte: “o sufixo presente na estrutura do adjetivo dissociável, na linha 13”. Segundo a descrição 
gramatical, então, tal sufixo tem, em si, o sentido de possibilidade; é recurso de linguagem para expressar 
possibilidade. Além disso, o enunciado da questão tem o seguinte fecho: Os recursos linguísticos abaixo 
listados contribuem para expressar tal sentido de hipótese ou possibilidade, exceto... Assim, na letra (C) da 
questão há um recurso de linguagem que se encaixa à descrição oferecida, não sendo resposta para a 
questão. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 

 
Protocolo: 11913003669-8 
 

Trata-se de resposta a pedido de reconsideração interposto à questão de número 40 constante da 
Prova Objetiva de Língua Portuguesa do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargos na Classe de Ingresso da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (Edital 07/2010). 
O candidato solicita a alteração do gabarito preliminar. Sustenta que seria correta a alternativa (C), e não a 
(E), ao contrário do que consta no referido gabarito. Fundamenta-se no argumento de que, na linha 13 do 
texto, não há expressão de hipótese ou possibilidade, enquanto na frase que contém o advérbio 
basicamente, citado na alternativa (E), há expressão de hipótese. 

Na questão, afirma-se que, em diversas passagens do texto, o conteúdo das proposições não é 
asseverado, mas é apresentado como hipótese ou possibilidade. Solicita-se, quanto a isso, que o candidato 
julgue, dentre cinco recursos de linguagem, qual deles não contribui para expressar tal sentido de hipótese 
ou possibilidade. Estão sob discussão os casos assinalados em negrito e sublinhados nas frases do texto 
transcritas abaixo, em (i) e (ii). 

 
(iii) Essa ideia de que a moral é dissociável da religião difundiu-se muito no século XVIII. 
(iv) Quanto à natureza desses fundamentos, a Ilustração propôs basicamente três respostas. 
 
O candidato argumenta que na frase em (i) não há hipótese ou possibilidade: o autor assevera 

diretamente que “essa ideia...difundiu-se muito”. Nisso, tem razão o candidato. É necessário, entretanto, 
analisar o período integralmente. Primeiro, a Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso 
Cunha e Lindley Cintra (3 ed., Editora Nova Fronteira, 2001, p. 100), lista, no quadro de número (7), uma 
série de sufixos que formam adjetivos a partir de verbos; nesse quadro, consta o sufixo -(á)vel, que, 
conforme o mesmo quadro, tem como sentido “a possibilidade de praticar ou sofrer uma ação”. Na 
alternativa (C) da questão, consta o seguinte: “o sufixo presente na estrutura do adjetivo dissociável, na 
linha 13”. Segundo a descrição gramatical, de fato tal sufixo tem, em si, o sentido de possibilidade; é recurso 
de linguagem para expressar possibilidade. Além disso, ainda analisando integralmente a estrutura 
gramatical do período em questão, nota-se que é composto, pois há uma oração subordinada com a função 
de qualificar o segmento essa ideia: a moral é dissociável da religião. Na oração a moral é dissociável da 
religião, não há asseveração direta. Nesse predicado nominal, o sufixo cumpre o papel de suspender o 
conteúdo asseverado, apresentando-o como possibilidade. Desse modo, a alternativa não pode responder à 
questão, uma vez que o recurso linguístico ali arrolado contribui para expressar que o conteúdo da oração a 
que pertence é a expressão de uma possibilidade. 

Quanto ao caso aqui transcrito em (ii), de fato não há expressão de hipótese ou possibilidade. 
Sobretudo, não é essa a função do advérbio basicamente. Conforme o Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa (Houaiss Eletrônico, Editora Objetiva, 2009), o sentido desse advérbio é o seguinte: “naquilo 



 52 

que é essencial, básico; na essência, fundamentalmente”. Utilizando os equivalentes oferecidos no 
dicionário para reformular a frase, teríamos: “Em essência, quanto à natureza desses fundamentos, a 
Ilustração propôs três respostas”. Seria equivocado substituir basicamente na frase em questão formulando 
estruturas como “Por hipótese, quanto à natureza desses fundamentos, a Ilustração propôs três respostas” 
ou “É possível que, quanto à natureza desses fundamentos, a Ilustração tenha proposto três respostas”. 

Desse modo, INDEFERE-SE o pedido. 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
 
QUESTÃO Nº 41 
 
Protocolo: 11913003305-7 

 
Justificativa do requerente: 
Solicita-se alteração do gabarito de “A” para “E”, pelo seguinte: A supremacia constitucional é 

decorrência lógica da rigidez constitucional (Dirley da Cunha Júnior, 2008). Isso considerado, é mais do que 
razoável entender que a superioridade hierárquica das normas constitucionais só ocorre nos sistemas onde 
há rigidez. O próprio controle de constitucionalidade só é possível se houver rigidez das normas 
constitucionais. Dessa maneira, por inexistir superioridade hierárquica sem rigidez constitucional, é comum 
que tais expressões sejam sinônimas, na doutrina, uma vez que uma norma constitucional só pode ser 
superior a outra norma se houver um critério diferenciado de elaboração (rigidez constitucional). Não 
houvesse a rigidez ( ou a superioridade), não haveria controle de constitucionalidade ou supremacia do 
texto constitucional. Assim, solicita-se alteração do gabarito de “A” para “E”. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. Assim, 
desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003324-3 
 
Justificativa do requerente: 
Não existe superioridade das normas constitucionais em relação às outras normas em 

ordenamentos nos quais a Constituição se qualifica como flexível. Por isso que uma das idéias básicas da 
Teoria do Controle de Constitucionalidade é a noção de rigidez constitucional. Com efeito, sobre isso não 
dissente a doutrina, de modo geral, com exceção de Jorge Miranda, que crê ser possível falar em controle 
mesmo sendo a Constituição do tipo flexível. Assim, por exemplo, cite-se Marcelo Novelino, que abre o 
capítulo referente à Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade ensinando que: “A supremacia da 
formal é um atributo específico das Constituições rígidas- aquelas cujas normas possuem um processo de 
elaboração mais solene e complexo que o ordinário- e se manifesta na superioridade hierárquica das 
normas constitucionais em relação às demais normas produzidas no ordenamento jurídico” (Direito 
Constitucional, 3. ed. São Paulo: Editora Método, 2009, p. 211). Dizer que uma Constituição é rígida é dizer 
em outros termos que ela é superior hierarquicamente às normas outras. A assertiva correta portanto é a 
letra "E". 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. No 
mesmo sentido, aliás, vai o excerto doutrinário transcrito no recurso. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003331-1 



 
Justificativa do requerente: 
Entendo que o item III também está correto, devendo o gabarito ser modificado para letra "E" 

(corretas as assertivas I e III). A superioridade hierárquica das normas constitucionais decorre justamente 
de um processso mais dificultoso de alteração dessas mesmas normas, o que caracteriza a rigidez 
constitucional. Nesse sentido é a doutrina do constitucionalista Celso Bastos: "(...) As normas componentes 
de um ordenamento jurídico encontram-se dispostas segundo uma hierarquia e formando uma espécie de 
pirâmide, sendo que a Constituição ocupa o ponto mais alto, o ápice da pirâmide legal, fazendo com que 
todas as demais normas que lhe vêm abaixo a ela se encontrem subordinadas. (...) Vê-se, assim, pois, que 
a um regime especial para a sua produção corresponde, de outro lado, uma posição hierárquica superior 
das normas constitucionais sobre as infraconstitucionais. (...) Nos países que adotam constituições formais, 
caracterizadas, como visto, por um processo de elaboração mais dificultoso que o previsto para as leis 
ordinárias, assim como por um regime jurídico constitucional, dá-se em razão deste próprio regime jurídico 
uma ascendência, uma superioridade, uma maior importância em favor das regras por ele beneficiadas, de 
tal maneira que elas passam a conformar, a moldar, a jungir a seus férreos princípios toda a atividade 
jurídica submetida ao seu sistema." (In: Curso de Direito Constitucional, 2002, pp. 64-65) 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. Assim, 
desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003350-8 
 
Justificativa do requerente: 
Na questão 41 foi dado como gabarito correto a alternativa "A". Ocorre que o gabarito correto 

consiste na altenativa "E", vez que o item III também está correto. Dispõe José Afonso da Silva, in “Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 23 ed. Ed. MAlheiros, São Paulo, 2003. P. 43: Ä rigidez constitucional 
decorre da maior dificuldade para sua modificação do que para a altera;cão das demais normas jurídicas da 
ordenação estatal. DA rigidez emana, como primodial conseqüência, o princípio da supremacia da 
constituição que, no dizer de Pinto Ferreira, “é reputado como uma pedra angular, em que assenta o edifício 
do moderno direito político”. .A superioridade hierárquica expressa o caráter de supremacia da norma 
constitucional em detrimento das demais que compõem a ordem jurídica estatal (BASTOS, 1997, p. 50). “É 
a nota mais essencial do processo de interpretação constitucional” (BARROSO, 1999, p. 107). Ela confere à 
Lei Maior o caráter paradigmático e subordinante de todo o ordenamento, de forma tal que nenhum ato 
jurídico possa subsistir validamente no âmbito do Estado se contravier seu sentido. Assim é que a rigidez 
constitucional existe em face da supremacia axiológica das normas constitucionais em relação às demais 
normas jurídicas. No plano estritamente jurídico, só se pode falar em supremacia constitucional em vista da 
rigidez de suas normas. Isto é uma conseqüência da distinção entre o poder constituinte originário dos 
poderes constituídos ou instituídos. Por esta razão é que a Esaf, no concurso de Analista de Finanças e 
Controle da Controladoria Geral da União (AFC/CGU/2003), considerou ERRADO o seguinte ítem: “A 
existência de supremacia formal da constituição independe da existência de rigidez constitucional.” 
(Disponível em: http://www.pontodosconcursos.com.br/professor.asp? 
menu=professores&busca=&prof=3&art=2278&idpag=9 Acesso em 15/01/2010, às 22h) Ante o exposto, o 
gabarito da questão 41 deve ser alterado para a alternativa Ë”ou, alternativamente, ANULADO 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é supremacia da constituição, não rigidez constitucional – como se vê na própria doutrina 
citada pelo recurso: A superioridade hierárquica expressa o caráter de supremacia da norma constitucional 
em detrimento das demais que compõem a ordem jurídica estatal (grifei). Assim, desacolho o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003383-2 

 
Justificativa do requerente: 



A assertiva n.º III da questão n.º 41 é considerada incorreta pelo gabarito divulgado. Transcrevo-a: 
"A superioridade hierárquica das normas constitucionais em relação à outras normas que compõem o 
ordenamento jurídico de um Estado é rotineiramente designada pela doutrina com a expressão “rigidez 
constitucional”." Segundo Pedro Lenza, no livro Direito Constitucional Esquematizado, 13ª edição, flexível é 
aquela constituição que não possui um processo legislativo de alteração mais dificultoso do que o processo 
de alteração das normas infraconstitucionais. A dificuldade em alterar a constituição é a mesma para alterar 
uma lei que não é constitucional. Diferentemente do que ocorre com as rígidas que exigem para a sua 
alteração um processo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das 
normas não constitucionais. O autor complementa: “nesse sentido, devemos observar que, em se tratando 
de constituição flexível, não existe hierarquia entre constituição e lei infraconstitucional, ou seja, uma lei 
inconstitucional posterior altera o texto constitucional se assim expressamente o declarar, quando for com 
ele compartível, ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a constituição”, pág. 42. Nota-se 
que a classificação da constituição como rígida implica num processo legislativo de alteração mais árduo, 
diferenciando-a das leis infraconstitucionais, o que lhe confere uma situação hierárquica superior, 
inviabilizando a sua modificação por meio de outras normas que não sigam o rito necessário para alterá-la. 
A rigidez constitucional é pressuposto de uma série de conceitos de essencial importância no 
Constitucionalismo moderno: a) da concepção da Constituição segundo uma perspectiva formal; b) da 
supremacia formal das Constituições; c) da hierarquia das normas jurídicas, diferenciando normas 
constitucionais e infraconstitucionais; d) do controle de constitucionalidade da legislação ordinária e das 
emendas à Constituição. Essa dificuldade de alteração, pautada nas próprias diretrizes impostas pela Carta 
Magna, sem embargo, propicia e estabelece a coesão do sistema e, ao mesmo tempo, estipula a própria 
supremacia constitucional. O professor ADOLFO MAMORU NISHIYAMA, em sua obra “Aspectos Básicos 
do Controle de Constitucionalidade de Leis e de Atos Normativos e Breve Análise da Lei n.º 9868, de 
10.11.1999, e da Lei n.º 9882/99, de 03.12.1999” confirma, sinteticamente, mas com muita propriedade e 
perspicácia, a interligação que há entre a rigidez, a supremacia constitucional e o próprio princípio da 
unidade (não somente da Constituição, mas de todo o sistema) trazendo à tona um conceito de grande 
valor para o assunto em voga. O segundo NISHIYAMA, “as Constituições rígidas são aquelas que prevêem 
para a sua alteração um procedimento especial, qualificado e mais dificultoso do que a elaboração de uma 
lei ordinária. Se a legislação ordinária pudesse alterar o texto constitucional estaríamos diante de uma 
Constituição flexível, não havendo hierarquia entre as normas. Desta forma, a rigidez constitucional cria 
uma relação piramidal entre a Carta Magna e as outras normas do mesmo ordenamento jurídico.” Vale 
dizer, a supremacia da Constituição em face aos outros elementos do sistema jurídico-normativo, como um 
todo, torna o sistema, repete-se, uno, completo e coerente. Logo, para que haja supremacia constitucional é 
necessário que haja rigidez (e que haja controle). E, havendo rigidez (e controle) dando sustentação a esta 
supremacia, estar-se-á dando ao sistema unidade, conformidade, completude e coerência. Por fim, JOSÉ 
AFONSO DA SILVA, na obra “Aplicabilidade das Normas Constitucionais”, p. 35-37, fala em rigidez 
constitucional para definir o fenômeno de imutabilidade constitucional por "processos ordinários de 
elaboração legislativa", servível para ratificar a supremacia da Lei Suprema, pois um sistema não alterável 
pelas vias comuns se intui mais duradouro. Pelos ensinamentos acima expostos, o gabarito da questão n.º 
41 deve ser alterado de “a” para “e”, pois a superioridade hierárquica da constituição apenas é possível 
através da rigidez constitucional. Tendo a constituição classificada como rígida supremacia sobre as demais 
regras do ordenamento juridico. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. Dessa 
conclusão não discrepa, aliás, a doutrina colacionada no recurso. Assim, desacolho o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003497-8 

 
Justificativa do requerente 
A questão de nº 41 deve ter seu gabarito alterado, pois não corresponde à alternativa mais correta. 

Foi indicado pela banca examinadora como alternativa correta a de letra “A” (apenas I), porém a resposta 
deve ser a de letra “E” (APENAS I E III). O examinador considerou incorreta a afirmativa III assim redigida: 
“A superioridade hierárquica das normas constitucionais em relação às outras normas que compõem o 
ordenamento é rotineiramente designada pela doutrina pela expressão “rigidez constitucional”. No entanto, 
tal assertiva é correta, como se demonstrará a seguir. Primeiramente deve-se levar em conta o uso da 
expressão “rotineiramente” na sentença. Ou seja, de “forma habitual”, sem excessivo rigor técnico. E 
exatamente é isso que parte da doutrina faz ao explicar os institutos relativos à alterabilidade da 



Constituição. As constituições podem ser flexíveis, rígidas e semi-rígidas, por exemplo. E tal classificação se 
dá em função do grau de dificuldade para a alteração de suas normas. Quando uma constituição não prevê 
mecanismos que dificultem essas alterações, elas são consideradas flexíveis, justamente porque suas 
normas não são consideradas superiores em relação às demais normas do ordenamento. Ou seja, existe 
uma relação direta entre rigidez constitucional e hierarquia das normas. Quando não há hierarquia, não há 
rigidez. Se uma norma constitucional é uma norma de valor superior dentro do ordenamento, pressupõe-se 
um sistema mais dificultoso para sua alteração, diferentemente de normas ordinárias, que são revogadas 
através de método mais fácil. Assim, se posiciona Pedro Lenza: “Nesse sentido, devemos observar que, em 
se tratando de Constituição flexível, não existe hierarquia entre constituição e lei infraconstitucional, ou seja, 
uma lei infraconstitucional posterior altera texto Constitucional se assim expressamente o declarar, quando 
for com ele incompatível, ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a Constituição .” Ora, se 
a doutrina identifica a constituição flexível com a ausência de superioridade de hierarquia das normas 
constitucionais, a leitura a contrário sensu também é válida: as constituições rígidas estão inseridas dentro 
do contexto de superioridade das normas constitucionais dentro do ordenamento. Também Alexandre de 
Moraes vai na mesma direção: “ Em primeiro lugar, a existência de escalonamento normativo é pressuposto 
necessário para a supremacia constitucional, pois ocupando a Constituição a hierarquia do sistema 
normativo é nela que o legislador encontrará a forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Além 
disso, nas Constituições rígidas se verifica a superioridade da norma magna em relação àquelas produzidas 
pelo Poder legislativo, no exercício da função legiferante ordinária .” Por fim, inclusive em obra capitaneada 
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Mendes, existe a mesma relação entre os 
institutos. “As Constituições rígidas, como a nossa, marcam a distinção entre o poder constituinte originário 
e os constituídos, inclusive o de reforma; reforçam a supremacia da Constituição, na medida em que 
repelem que o legislador ordinário disponha em sentido contrário do texto constitucional; e levam, afinal, à 
instituição de mecanismo de controle de Constitucionalidade de leis, como garantia real de supralegalidade 
das normas constitucionais .” Ou seja, a afirmativa III está correta, pois a doutrina, rotineiramente, faz essa 
relação entre os institutos. Assim, deve ser considerada a alternativa E do gabarito como a correta. Caso o 
examinador entenda de forma diversa, a questão deve ser anulada a atribuído grau a todos os candidatos, 
por falta de clareza e indução ao erro. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13º Ed. Ver., 
Atual. Ampl. São Paulo: Saraiva. 2009. P. 42. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23º ED. São 
Paulo: Atlas. 2009. P. 699. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/ Gilmar Ferreira 
Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4º Ed. Ver. Atual. São Paulo: Saraiva. P. 
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Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. Dessa 
conclusão não discrepa, aliás, a doutrina colacionada no recurso, que efetua uma segunda identificação 
equivocada: “rotineiramente” significa costumeiramente, habitualmente, quotidianamente (Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2477) e não, de forma alguma, “sem 
excessivo rigor técnico”. Assim, desacolho o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003535-6 

 
Justificativa do requerente: 
Entendo que o gabarito da questão 41 deva ser alterado, a fim de considerar correta a alternativa E, 

a qual contempla como verdadeiras as afirmativas I e III. Ou seja, a discordância entre o gabarito oficial e 
esse recurso refere-se, justamente, à afirmativa III, a qual relaciona a superioridade hierárquica com a 
rigidez constitucional, senão vejamos: “A superioridade hierárquica das normas constitucionais em relação 
às outras normas que compõem o ordenamento jurídico de um Estado é rotineiramente (grifou-se) 
designada pela doutrina com a expressão “rigidez constitucional”. Veja-se que a questão utilizou a 
expressão rotineiramente, a qual, de acordo com seu sentido denotativo, significa procedimento habitual, 
sem preocupar-se com a precisão técnica, corriqueiro. Nesse sentido, não há como não relacionar a 
superioridade hierárquica com a rigidez constitucional, conforme a própria doutrina pátria. Sabe-se que a 
rigidez constitucional é uma das classificações que a Constituição pode apresentar, no que tange à sua 
alterabilidade; ou seja, as Constituições, nesse quesito, podem ser rígidas, flexíveis, semi-rígidas – ou semi-
flexíveis. Essa classificação leva em consideração a dificuldade ou não para modificação das normas 
constitucionais em relação às demais normas do sistema. Em relação às Constituições flexíveis, não há 
previsão de procedimento mais dificultoso para a modificação de suas normas, do que decorre que suas 
normas não são superiores frente às demais normas do ordenamento. Já em relação às Constituições 



rígidas, é evidente a constatação de hierarquia entre as normas do sistema, justamente pelo fato da 
dificuldade de alteração daquelas que são superiores e ocupam o topo da pirâmide jurídica. Em outras 
palavras, se há superioridade das normas constitucionais, há rigidez constitucional. Nesse sentido, cumpre 
referir lição de Pedro Lenza: “Nesse sentido, devemos observar que, em se tratando de Constituição 
flexível, não existe hierarquia entre constituição e lei infraconstitucional, ou seja, uma lei infraconstitucional 
posterior altera texto Constitucional se assim expressamente o declarar, quando for com ele incompatível, 
ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a Constituição”1. (grifou-se) O entendimento 
doutrinário acima colacionado vai ao encontro da assertiva III, ora analisada, e faz com que ela deva ser 
considerada verdadeira. Ora, se quando se está diante de uma Constituição flexível não há hierarquia entre 
as normas do sistema, é evidente que, a contrario senso, quando se está diante de uma Constituição rígida, 
há superioridade hierárquica entre a Constituição e as leis infraconstitucionais. Corroborando com as idéias 
já apresentadas, Alexandre de Moraes também posiciona-se no mesmo sentido: “Em primeiro lugar, a 
existência de escalonamento normativo é pressuposto necessário para a supremacia constitucional, pois 
ocupando a Constituição a hierarquia do sistema normativo é nela que o legislador encontrará a forma de 
elaboração legislativa e o seu conteúdo. Além disso, nas Constituições rígidas se verifica a superioridade da 
norma magna em relação àquelas produzidas pelo Poder legislativo, no exercício da função legiferante 
ordinária.”2 Portanto, mais uma vez, a doutrina relaciona diretamente a superioriade hierárquica das normas 
constitucionais à rigidez constitucional. Não resta dúvida, por conseguinte, de que para que se possa falar 
em adequação das normas ordinárias às normas constitucionais, é necessário que exista diferença entre 
elas, no sentido de o sistema garantir a superioridade destas em relação àquelas. Para que a superioridade 
das normas constitucionais frente às ordinárias (no sentido amplo) seja realmente efetiva, é imprescindível 
que a diferenciação não seja apenas quanto a aspectos materiais; mas sim, que ocorra principalmente no 
critério formal, o qual permite que o tratamento jurídico externado para cada uma das categorias normativas 
seja diferente, configurando a superioridade de umas frente às outras. O processo de elaboração 
diferenciado existente entre as diversas categorias normativas é um meio de avaliar a superioridade das 
normas constitucionais em relação às outras normas do sistema, o que se justifica justamente em razão de 
existir um processo mais especial e mais solene para as normas constitucionais do que o previsto para as 
comuns. Diante dessa exigência de diferenças formais que configurem a superioridade de umas normas em 
relação a outras, ganha importância a diferenciação dos conceitos de constituições flexíveis e de 
constituições rígidas. Justamente nos Estados em que a elaboração de normas constitucionais e de normas 
infraconstitucionais remete a procedimentos diferenciados, um mais solene e mais dificultado do que os 
outros, está-se diante de normas com hierarquias diferentes, sendo as normas constitucionais aquelas com 
hierarquia superior. Considerando-se que as constituições rígidas exigem, para alteração ou reforma de seu 
texto, um processo especial, e que as flexíveis, por sua vez, podem ter seu texto facilmente modificado pelo 
procedimento legislativo comum3, tem-se que a rigidez constitucional visa a garantir a superioridade das 
normas constitucionais. Da rigidez constitucional extrai-se, portanto, a característica de supremacia da 
Constituição e, conseqüentemente, torna-se a Carta Magna o texto por meio do qual se analisam a validade 
de todo o sistema jurídico e os limites de atuação dos poderes estatais, que devem sempre observar as 
competências que lhes foram conferidas pelo texto constitucional. Dessa forma, como conclui a Professora 
Maria Regina Ferrari, [...] é dessa superioridade ou supremacia que resulta a necessidade de concordância 
das normas jurídicas inferiores às normas constitucionais: aquelas só valerão se forem compatíveis com 
estas”.4 Um exemplo que garante a visualização direta da relação existente entre a superioridade das 
normas constitucionais e a rigidez constitucional é, sem sombra de dúvida, o próprio controle de 
constitucionalidade. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, em obra escrita 
juntamente com Inocêncio Coelho e Paulo Gonet Branco, expõe de forma clara a relação direta existente 
entre a superioridade das normas constitucionais e a rigidez constitucional: “As Constituições rígidas, como 
a nossa, marcam a distinção entre o poder constituinte originário e os constituídos, inclusive o de reforma; 
reforçam a supremacia da Constituição, na medida em que repelem que o legislador ordinário disponha em 
sentido contrário do texto constitucional; e levam, afinal, à instituição de mecanismo de controle de 
Constitucionalidade de leis, como garantia real de supralegalidade das normas constitucionais.”5 (grifou-se) 
No mesmo sentido, ressalta Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que “A distinção entre Constituição rígida e 
Constituição flexível, entre Poder Constituinte originário e Poder Constituinte derivado, implica a existência 
de um controle de constitucionalidade”.6 Ou seja, só há controle de constitucionalidade, que visa justamente 
a assegurar a superioridade hierárquica das normas constitucionais, se houver uma Constituição rígida, 
pois, somente assim, as normas constitucionais poderão realmente ser o fundamento de validade de todo o 
sistema jurídico. Diante de todo o exposto, não há como não considerar correta a afirmativa III, uma vez que 
a doutrina relaciona, rotineiramente, habitualmente, os institutos da supremacia constitucional com a rigidez 
constitucional. Dessa forma, o gabarito oficial do certame deve ser alterado, a fim de considerar a alternativa 
E como correta. 1. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13º Ed. Ver., Atual. Ampl. São 
Paulo: Saraiva. 2009. P. 42. 2. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23º ED. São Paulo: Atlas. 
2009. P. 699. 3. FERRARI, Maria Regina Nery Macedo. Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, 5a 
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 61. 4. FERRARI, Maria Regina Nery 
Mace.do. Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, 5a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 



Tribunais, 2004, p. 62. 5. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/ Gilmar Ferreira 
Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4º Ed. Ver. Atual. São Paulo: Saraiva. P. 
248 6. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 31a ed. rev. ampl. e atual. 
São Paulo: Sarava, 2005, p. 35. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. Dessa 
conclusão não discrepa, aliás, a doutrina extensamente colacionada no recurso, que efetua uma segunda 
identificação equivocada: “rotineiramente” significa costumeiramente, habitualmente, quotidianamente 
(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2477) e não, de forma alguma, 
“sem preocupar-se com a precisão técnica”. Assim, desacolho o pedido. 
 
 
Protocolo: 11913003544-4 

 
Justificativa do requerente: 
Entendo que o gabarito da questão 41 deva ser alterado, a fim de considerar correta a alternativa E, 

a qual contempla como verdadeiras as afirmativas I e III. Ou seja, a discordância entre o gabarito oficial e 
esse recurso refere-se, justamente, à afirmativa III, a qual relaciona a superioridade hierárquica com a 
rigidez constitucional, senão vejamos: “A superioridade hierárquica das normas constitucionais em relação 
às outras normas que compõem o ordenamento jurídico de um Estado é rotineiramente (grifou-se) 
designada pela doutrina com a expressão “rigidez constitucional”. Veja-se que a questão utilizou a 
expressão rotineiramente, a qual, de acordo com seu sentido denotativo, significa procedimento habitual, 
sem preocupar-se com a precisão técnica, corriqueiro. Nesse sentido, não há como não relacionar a 
superioridade hierárquica com a rigidez constitucional, conforme a própria doutrina pátria. Sabe-se que a 
rigidez constitucional é uma das classificações que a Constituição pode apresentar, no que tange à sua 
alterabilidade; ou seja, as Constituições, nesse quesito, podem ser rígidas, flexíveis, semi-rígidas – ou semi-
flexíveis. Essa classificação leva em consideração a dificuldade ou não para modificação das normas 
constitucionais em relação às demais normas do sistema. Em relação às Constituições flexíveis, não há 
previsão de procedimento mais dificultoso para a modificação de suas normas, do que decorre que suas 
normas não são superiores frente às demais normas do ordenamento. Já em relação às Constituições 
rígidas, é evidente a constatação de hierarquia entre as normas do sistema, justamente pelo fato da 
dificuldade de alteração daquelas que são superiores e ocupam o topo da pirâmide jurídica. Em outras 
palavras, se há superioridade das normas constitucionais, há rigidez constitucional. Nesse sentido, cumpre 
referir lição de Pedro Lenza: “Nesse sentido, devemos observar que, em se tratando de Constituição 
flexível, não existe hierarquia entre constituição e lei infraconstitucional, ou seja, uma lei infraconstitucional 
posterior altera texto Constitucional se assim expressamente o declarar, quando for com ele incompatível, 
ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a Constituição”.1 (grifou-se) O entendimento 
doutrinário acima colacionado vai ao encontro da assertiva III,ora analisada, e faz com que ela deva ser 
considerada verdadeira. Ora, se quando se está diante de uma Constituição flexível não há hierarquia entre 
as normas do sistema, é evidente que, a contrario senso, quando se está diante de uma Constituição rígida, 
há superioridade hierárquica entre a Constituição e as leis infraconstitucionais. Corroborando com as idéias 
já apresentadas, Alexandre de Moraes também posiciona-se no mesmo sentido: “Em primeiro lugar, a 
existência de escalonamento normativo é pressuposto necessário para a supremacia constitucional, pois 
ocupando a Constituição a hierarquia do sistema normativo é nela que o legislador encontrará a forma de 
elaboração legislativa e o seu conteúdo. Além disso, nas Constituições rígidas se verifica a superioridade da 
norma magna em relação àquelas produzidas pelo Poder legislativo, no exercício da função legiferante 
ordinária.”2 Portanto, mais uma vez, a doutrina relaciona diretamente a superioriade hierárquica das normas 
constitucionais à rigidez constitucional. Não resta dúvida, por conseguinte, de que para que se possa falar 
em adequação das normas ordinárias às normas constitucionais, é necessário que exista diferença entre 
elas, no sentido de o sistema garantir a superioridade destas em relação àquelas. Para que a superioridade 
das normas constitucionais frente às ordinárias (no sentido amplo) seja realmente efetiva, é imprescindível 
que a diferenciação não seja apenas quanto a aspectos materiais; mas sim, que ocorra principalmente no 
critério formal, o qual permite que o tratamento jurídico externado para cada uma das categorias normativas 
seja diferente, configurando a superioridade de umas frente às outras. O processo de elaboração 
diferenciado existente entre as diversas categorias normativas é um meio de avaliar a superioridade das 
normas constitucionais em relação às outras normas do sistema, o que se justifica justamente em razão de 
existir um processo mais especial e mais solene para as normas constitucionais do que o previsto para as 
comuns. Diante dessa exigência de diferenças formais que configurem a superioridade de umas normas em 



relação a outras, ganha importância a diferenciação dos conceitos de constituições flexíveis e de 
constituições rígidas. Justamente nos Estados em que a elaboração de normas constitucionais e de normas 
infraconstitucionais remete a procedimentos diferenciados, um mais solene e mais dificultado do que os 
outros, está-se diante de normas com hierarquias diferentes, sendo as normas constitucionais aquelas com 
hierarquia superior. Considerando-se que as constituições rígidas exigem, para alteração ou reforma de seu 
texto, um processo especial, e que as flexíveis, por sua vez, podem ter seu texto facilmente modificado pelo 
procedimento legislativo comum3 , tem-se que a rigidez constitucional visa a garantir a superioridade das 
normas constitucionais. Da rigidez constitucional extrai-se, portanto, a característica de supremacia da 
Constituição e, conseqüentemente, torna-se a Carta Magna o texto por meio do qual se analisam a validade 
de todo o sistema jurídico e os limites de atuação dos poderes estatais, que devem sempre observar as 
competências que lhes foram conferidas pelo texto constitucional. Dessa forma, como conclui a Professora 
Maria Regina Ferrari, [...] é dessa superioridade ou supremacia que resulta a necessidade de concordância 
das normas jurídicas inferiores às normas constitucionais: aquelas só valerão se forem compatíveis com 
estas”. 4 Um exemplo que garante a visualização direta da relação existente entre a superioridade das 
normas constitucionais e a rigidez constitucional é, sem sombra de dúvida, o próprio controle de 
constitucionalidade. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, em obra escrita 
juntamente com Inocêncio Coelho e Paulo Gonet Branco, expõe de forma clara a relação direta existente 
entre a superioridade das normas constitucionais e a rigidez constitucional: “As Constituições rígidas, como 
a nossa, marcam a distinção entre o poder constituinte originário e os constituídos, inclusive o de reforma; 
reforçam a supremacia da Constituição, na medida em que repelem que o legislador ordinário disponha em 
sentido contrário do texto constitucional; e levam, afinal, à instituição de mecanismo de controle de 
Constitucionalidade de leis, como garantia real de supralegalidade das normas constitucionais.”5 (grifou-se) 
No mesmo sentido, ressalta Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que “A distinção entre Constituição rígida e 
Constituição flexível, entre Poder Constituinte originário e Poder Constituinte derivado, implica a existência 
de um controle de constitucionalidade”. 6 Ou seja, só há controle de constitucionalidade, que visa 
justamente a assegurar a superioridade hierárquica das normas constitucionais, se houver uma Constituição 
rígida, pois, somente assim, as normas constitucionais poderão realmente ser o fundamento de validade de 
todo o sistema jurídico. Diante de todo o exposto, não há como não considerar correta a afirmativa III, uma 
vez que a doutrina relaciona, rotineiramente, habitualmente, os institutos da supremacia constitucional com 
a rigidez constitucional. Dessa forma, o gabarito oficial do certame deve ser alterado, a fim de considerar a 
alternativa E como correta. 1. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13º Ed. Ver., Atual. 
Ampl. São Paulo: Saraiva. 2009. P. 42. 2.MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23º ED. São 
Paulo: Atlas. 2009. P. 699. 3.FERRARI, Maria Regina Nery Macedo. Efeitos da Declaração de 
Inconstitucionalidade, 5a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 61. 4.FERRARI, 
Maria Regina Nery Macedo. Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, 5a ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 62. 5.MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/ 
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4º Ed. Ver. Atual. São 
Paulo: Saraiva. P. 248 6.FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 31a ed. 
rev. ampl. e atual. São Paulo: Sarava, 2005, p. 35.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 

rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. Dessa 
conclusão não discrepa, aliás, a doutrina extensamente colacionada no recurso, que efetua uma segunda 
identificação equivocada: “rotineiramente” significa costumeiramente, habitualmente, quotidianamente 
(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2477) e não, de forma alguma, 
“sem preocupar-se com a precisão técnica”. Assim, desacolho o pedido. 
 
Protocolo: 11913003556-2 

 
Justificativa do requerente: 
A alternativa correta dever ‘e’, pois a afirmação III está correta. A previsão de superioridade 

hierárquica das normas constitucionais está inserida no conceito de “rigidez constitucional”. Se 
determinadas normas constitucionais possuem regras especiais para sua alteração, inegável sua 
superioridade hierárquica, pois, se assim não fosse, de nada serviria sua “rigidez” formal, visto que qualquer 
norma infraconstitucional teria o poder de derrogar suas disposições. A expressão “rigidez constitucional”, 
portanto, é designação correta para a superioridade hierárquica da constituição, que é indispensável a sua 
“rigidez”. 

 
Manifestação do membro da Banca: 



Sem razão o recorrente. A afirmação III não trata da relação entre superioridade hierárquica e 
rigidez constitucional, mas, pelo contrário, identifica a primeira com a segunda, o que é evidentemente 
equivocado. A expressão que designa a superioridade hierárquica da Constituição em relação às demais 
normas jurídicas é, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 
19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45, supremacia da constituição, não rigidez constitucional. Assim, 
desacolho o pedido. 



 
QUESTÃO Nº 43 
 
Protocolo: 11913003288-5 

 
Justificativa do requerente: 
A alternativa possui duas alternativas corretas. Vejamos: Se na alternativa D fosse feita a ressalva 

"exceto no processo administrativo tributário", a mesma estaria incorreta. No entanto, é pacífico o 
entendimento de que no processo tributário (que é processo administrativo) é permitida a exigência do 
depósito recursal, de acordo com a jurisprudência do STF. Diante do exposto, requer seja anulada a 
questão 43. Nestes Termos, Pede Deferimento. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A partir do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 388.359/PE, 

389.383/SP e RE 390.513/SP (DJU de 22.06.2007), o Pleno do Supremo Tribunal Federal consagrou a tese 
de que a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de recurso administrativo é 
inconstitucional, sem a ressalva alegada pelo recorrente – que, aliás, não colaciona qualquer decisão nesse 
sentido. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003384-2 
 
Justificativa do requerente: 
A assertiva "c" afirma que a interceptação, pela administração de determinado estabelecimento 

comercial, da correspondência remetida pelos sentenciados não viola a direitos humanos e garantias 
fundamentais. O disposto não está correto, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
determina que sejam verificadas certas circunstâncias que não foram citadas na alternativa. Pela leitura do 
colocado na "c", entende-se que a administração prisional pode interceptar correspondências em qualquer 
situação, não necessitando de nenhum requisito ou fundamento para tanto. Contudo, conforme a decisão 
colacionada, a interceptação é um procedimento sempre excepcional e deve ser motivada pelo diretor do 
estabelecimento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem 
jurídica. Tais requisitos não são abordados pela assertiva, que, sem estas ressalvas, leva a entender que a 
interceptação das correspodências em estabelecimento prisional é sempre possível, caracterizando uma 
exceção ilimitada à relativização de um direito fundamental. A letra "c", por não estar completa, não pode 
ser considerada correta. Visto que foram suprimidos requisitos essenciais para que seja possível a 
interceptação das correspondências dos sentenciados. HC 70814 / SP - SÃO PAULO E M E N T A: 
HABEAS CORPUS - ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO - OBSERVANCIA - 
ALEGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO CRIMINOSA DE CARTA MISSIVA REMETIDA POR SENTENCIADO - 
UTILIZAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS NÃO AUTENTICADAS - PRETENDIDA ANALISE DA PROVA - 
PEDIDO INDEFERIDO. – A estrutura formal da sentença deriva da fiel observancia das regras inscritas no 
art. 381 do Código de Processo Penal. O ato sentencial que contem a exposição sucinta da acusação e da 
defesa e que indica os motivos em que se funda a decisão satisfaz, plenamente, as exigencias impostas 
pela lei. - A eficacia probante das copias xerograficas resulta, em princípio, de sua formal autenticação por 
agente público competente (CPP, art. 232, paragrafo único). Pecas reprograficas não autenticadas, desde 
que possivel a aferição de sua legitimidade por outro meio idoneo, podem ser validamente utilizadas em 
juízo penal. - A administração penitenciaria, com fundamento em razoes de segurança pública, de disciplina 
prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a 
norma inscrita no art. 41, paragrafo único, da Lei n. 7.210/84, proceder a interceptação da correspondencia 
remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode 
constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilicitas. - O reexame da prova produzida no processo penal 
condenatório não tem lugar na ação sumaríssima de habeas corpus. Pelo exposto, pugna-se pela anulação 
da questão, pois não há alternativa que responda corretamente o questionado. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A questão não cogita dos limites e condicionamentos a ser observados em 

cada caso, formulando todas as assertivas em forma de hipóteses genéricas. Nesse contexto, a assertiva 
“C” não “dá a entender” – a não ser na visão subjetiva do recorrente – que a interceptação de 
correspondência remetida pelos sentenciados seja uma “exceção ilimitada” ao sigilo da correspondência. O 
que ela diz é que o Supremo Tribunal Federal a admite – o que é confirmado pelo precedente que o próprio 
recurso menciona. Por isso, desacolho o pedido. 

 
 

 



Protocolo: 11913003396-0 
 
Justificativa do requerente: 
O gabarito provisório apontou como correta a assertiva “C” na questão impugnada. Ao se considerar 

como certa tal assertiva, deve-se entender que: Não há violação a direitos e garantias fundamentais, 
segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da interceptação, pela administração de 
determinado estabelecimento prisional, da correspondência remetida pelos sentenciados. Tal afirmação dá 
entender que, como regra, a interceptação de correspondência de sentenciados pela administração 
prisional não viola direitos fundamentais segundo a jurisprudência do STF. No entanto, tal assertiva não 
corresponde à verdade, como se passa a expor. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal determina a 
inviolabilidade do sigilo da correspondência. Ademais, o Código de Processo Penal dispõe: "Art. 233. As 
cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Parágrafo 
Único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, 
ainda que não haja consentimento do signatário." Essas normas visam a proteger as garantias 
constitucionais de intimidade, honra e dignidade humanas, sendo inadmissível que tais direitos 
fundamentais fiquem à mercê do legislador ou do magistrado. Nosso sistema processual, em princípio hoje 
elevado à categoria constitucional (art. 5º, LVI), coíbe a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, 
estando incluídas neste contexto as provas obtidas mediante violação de quaisquer direitos e garantias 
constitucionais. A Lei de Execução Penal (lei nº 7.210/84), em seu art. 3º, determina que: “Ao condenado e 
ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. Mais adiante, no 
art. 41, inciso XV, a mencionada norma assegura o contato com o mundo exterior por meio de 
correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. No caso concreto, pode ser relativizado o princípio do art. 5º, XII, quando sua observação 
integral implicar a redução da aplicabilidade de outro direito fundamental constitucionalmente positivado. Foi 
com base nessa doutrina que o STF, julgando habeas corpus (HC nº 70.814-5/SP), determinou a 
excepcional validade de prova constituída de correspondência de presidiário interceptada pela 
administração penitenciária, observada a aplicação do art. 41, parágrafo único da Lei nº 7.210/84, que ora 
se transcreve: "Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...) XV - contato com o mundo exterior por meio de 
correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. Parágrafo Único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou 
restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento". Para deixarmos totalmente claro o 
desacerto da afirmativa “C”, vale reproduzir o teor do acórdão da Corte Suprema que, aparentemente, 
inspirou a assertiva da questão: “A legislação processual penal veda a utilização em juízo de cartas 
particulares, quando interceptadas ou obtidas por meio criminosos (CPP, art. 233). Esse preceito legal 
traduz a repulsa do sistema jurídico às provas ilícitas, cuja admissibilidade em procedimento judiciais é, 
hoje, expressamente proclamada pela Constituição Federal (art. 5°, LVI). No caso, e tal como ficou 
evidenciado nos autos, inexiste prova de que a carta missiva em questão teria sido obtida por meio 
criminoso. De outro lado, impõe-se registrar que o conteúdo dessa carta não constitui o único elemento 
probatório produzido em juízo contra o ora paciente. A condenação penal do paciente resultou, segundo 
consta dos autos, da conjugação de diversos outros elementos de convicção produzidos ao longo do 
processo penal condenatório. De qualquer maneira, porém, impende salientar que a carta missiva em 
questão foi remetida pelo ora paciente, que se achava preso, a um destinatário que cumpria pena em 
regime aberto (fls. 231). A Lei de Execução Penal, ao elencar os direitos do preso, reconhece-lhe a 
faculdade de manter contacto com o mundo exterior por meio de correspondência escrita (art. 41, XV). Esse 
direito, contudo, poderá ser validamente restringido pela administração penitenciária, consoante prescreve a 
própria Lei n° 7.210/84 (art. 41, parágrafo único). Razões de segurança pública, de disciplina penitenciária 
ou de preservação da ordem jurídica poderão justificar, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada 
a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, a interceptação da correspondência 
remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode 
constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Daí, a procedente advertência de JULIO FABBRINI 
MIRABETE (“Execução Penal, p. 146/147, 2ª Ed., 1988, Atlas), verbis: "(...) Questão delicada, quanto ao 
tema, é a referente à censura da correspondência, que limita a liberdade de comunicação do preso. 
Segundo preceito da Carta Magna, ‘é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações 
telegráficas e telefônicas’(...). A censura e o impedimento de correspondência efetuados nos presídios e 
previstos em regulamentos internos põem em foco essa garantia constitucional, já se tendo afirmado a 
inconstitucionalidade de normas jurídicas que limitam o direito e sigilo de correspondência. Mas, como bem 
observa Ada Pellegrini Grinover, ''as liberdades públicas não são mais entendidas em sentido absoluto, em 
face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo qual nenhuma delas 
pode ser exercida de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias''. ''Nessa ordem de idéias – 
acrescenta – deve ser considerada a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas e telefônicas, com vistas à finalidade ética ou social do exercício do direito que resulta da 
garantia; tutela desta natureza não pode ser colocada para a proteção de atividades criminosas ou ilícitas''. 
Certamente há limitações que, em casos concretos, aconselham as exigências de segurança da execução 



penal, inclusive com a limitação do direito e sigilo da correspondência do preso. Podem ser efetuadas a 
interceptação e a violação da correspondência no caso de suspeita da prática de infração penal, da 
remessa ou recebimento de objetos proibidos, de dúvidas quanto ao remetente ou destinatário (nomes 
imaginários, pseudônimos ou qualquer outro método que impeça o conhecimento das pessoas que se 
correspondem), da preservação da segurança do presídio, das medidas para impedir a fuga ou motins, das 
comunicações que comprometam a moral e os bons costumes, ou seja, em todas as hipóteses em que 
avulte o interesse social ou se trate de proteger ou resguardar direitos ou liberdades de outrem ou do 
Estado, também constitucionalmente assegurados". De qualquer maneira, porém, não se pode deixar de 
assinalar que o próprio paciente – não obstante a sua impugnação à alegada interceptação da carta referida 
– postulou expressamente, em suas alegações finais, que essa correspondência epistolar fosse mantida 
nos autos, pois desejava utilizar o conteúdo da missiva como prova em favor da defesa (fls. 173/174). 
Finalmente, não há como proceder, na via sumaríssima do habeas corpus, a qualquer análise de caráter 
probatório, revelando-se inviável, desse modo, o pretendido exame do conteúdo da missiva em questão 
com o resultado da perícia grafotécnica e com o teor da sentença e do acórdão proferidos nos autos o 
Processo-crime n° 305/85 da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Assim sendo, e por não 
vislumbrar qualquer situação de injusto constrangimento, e considerando, ainda, o parecer da douta 
Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido.” Foi necessário transcrever o teor da decisão proferida 
no HC nº 70.814-5/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 24 jun. 1994, p. 16.650), pois, 
efetivamente, a assertiva considerada como correta não pode ser considerada, de maneira alguma, a 
posição do Pretório Excelso. O referido julgado deve ter inspirado o examinador ao elaborar a questão por 
ser um acórdão paradigmático no sentido de demonstrar que as garantias individuais não são absolutas. 
Demonstrou-se a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito relativizar a garantia de sigilo de 
correspondência para fins de harmonização com outros princípios fundamentais. No entanto, a assertiva “C” 
dispõe que a interceptação de correspondência de sentenciados pela administração prisional não viola 
direitos fundamentais segundo a jurisprudência do STF. A afirmativa dada como correta pelo gabarito 
provisório está totalmente errada. O julgado considerou: 1) a regra é a garantia de sigilo da 
correspondência; 2) não havia prova de que a carta foi obtida de maneira criminosa; 3) o conteúdo da carta 
não constituiu o único elemento probatório; 4) a carta missiva em questão foi remetida pelo paciente, que se 
achava preso, a um destinatário que cumpria pena em regime aberto; 5) razões de segurança pública, de 
disciplina penitenciária ou de preservação da ordem jurídica poderão justificar, sempre excepcionalmente, e 
desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, a 
interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade 
do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas; 6) o próprio paciente – 
não obstante a sua impugnação à alegada interceptação da carta referida – postulou expressamente, em 
suas alegações finais, que essa correspondência epistolar fosse mantida nos autos, pois desejava utilizar o 
conteúdo da missiva como prova em favor da defesa; 7) não havia como proceder, na via sumaríssima do 
habeas corpus, a análise de caráter probatório, revelando-se inviável, desse modo, exame do conteúdo da 
missiva em questão com o resultado da perícia grafotécnica e com o teor da sentença. Ou seja, o Pretório 
Excelso NUNCA afirmou que a interceptação de correspondência de sentenciados pela administração 
prisional não viola direitos fundamentais. Violam. Porém, excepcionalmente, e diante do caso concreto, por 
razões de segurança pública, de disciplina penitenciária ou de preservação da ordem jurídica pode-se 
justificar a violação dessa garantia. Corroborando esse entendimento, afirma o professor Alexandre de 
Moraes: “Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal pela possibilidade excepcional de 
interceptação de carta de presidiário pela administração penitenciária, entendendo que a ‘inviolabilidade do 
sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas’.” Veja-se que tal violação 
é tão excepcionalmente admitida, que esse Habeas Corpus de n°70.814-5/SP, do ano de 1994, é o único 
julgamento que se encontra nesse sentido no STF. Daí, mais um erro na questão. Ainda que estivesse 
corretamente descrita a posição do STF (o que não é verdade), esse pontual posicionamento em um único 
julgado não poderia elevá-lo à condição de jurisprudência. A palavra jurisprudência possui várias acepções 
na linguagem técnica jurídica. Streck propõe o seguinte rol de significados para o termo: (i) "Ciência do 
Direito", também denominada "Ciência da Lei" ou "Dogmática Jurídica"; (ii) conjunto de sentenças dos 
tribunais, abrangendo jurisprudência uniforme e contraditória; e (iii) conjunto de sentenças em um mesmo 
sentido. Para Reale, a palavra jurisprudência significa, em sentido estrito, "a forma de revelação do direito 
que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões 
dos tribunais". Em consonância ao entendimento acima, trazemos a concisa definição de Cota e Aquaroli, 
os quais definem jurisprudência como a "orientação uniforme dos tribunais na decisão de casos 
semelhantes". Finalmente, trazemos à baila a definição de Diniz: Jurisprudência é o conjunto de decisões 
uniformes e constantes dos tribunais, resultante da aplicação de normas a casos semelhantes, constituindo 
uma norma geral aplicável a todas as hipóteses similares e idênticas. É o conjunto de normas emanadas 
dos juízes em sua atividade jurisdicional. Nesse sentido, a jurisprudência não se forma por decisões 
isoladas, mas sim após uma série de decisões no mesmo sentido. Dessarte, inadmissível ser considerada 
correta a assertiva “C” da questão 43, o que leva à sua anulação, que ora se requer. 

 



Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A questão não cogita dos limites e condicionamentos a serem observados 

em cada caso, formulando todas as assertivas em forma de hipóteses genéricas. Nesses termos, a 
assertiva “C” não “dá a entender” – a não ser na visão subjetiva do recorrente – que a restrição à 
inviolabilidade do sigilo da correspondência seja regra. O que ela diz é que o Supremo Tribunal Federal a 
admite – o que é confirmado pelo precedente que o próprio recurso menciona e transcreve em parte. Nesse 
contexto, infenso a detalhamentos, o que importa é que o Supremo Tribunal admitiu a restrição. Se isso 
viola direitos fundamentais, como brada o recorrente, então teríamos que admitir que a decisão em tela 
violou direitos fundamentais. Entretanto, parece mais razoável entender que, na hipótese, essa violação não 
ocorreu, daí o Supremo Tribunal Federal ter decidido como decidiu. Quanto a se tratar de um único 
julgamento, enquanto não houver decisão em contrário é possível dizer, sim, que o Supremo Tribunal 
Federal tem posição nesse sentido, considerada a sua jurisprudência – referida pela questão no sentido lato 
de “coleção de decisões de um tribunal” (De Plácido e Silva, “Vocabulário Jurídico”, 26. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 807). Este sentido, aliás, corresponde ao segundo significado atribuído ao termo, 
conforme afirma o próprio recurso, por Streck: “(ii) conjunto de sentenças dos tribunais, abrangendo 
jurisprudência uniforme e contraditória”. Registro que a citação corresponde, no essencial, ao que consta 
em obra do autor em tela (Lenio Luiz Streck, “Súmulas no direito brasileiro – eficácia, poder e função: a 
ilegitimidade constitucional do efeito vinculante”, 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 83). Por 
tais razões, em síntese, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003403-4 
 
Justificativa do requerente: 
Entendo que a questão 43, por conter jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser 

anulada, uma vez que não constou do edital sua previsão. Tal não aconteceu com Direito Material e 
Processual do Trabalho, fato que se depreende do seguinte item: "35. Enunciados da Súmula de 
Jurisprudência e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho." Desta forma, mesmo que 
se argumentasse que as jurisprudência sdo STF e do STJ estão implícitas no programa, essa assertiva 
perde sua força diante da isolada previsão das súmulas e orientações pelo aludido item 35. É um tanto 
incoerente, concessa maxima venia, apenas incluir a menção ao TST, deixando de fora o STJ e o STF. 
Acrescente-se, ainda, que, no item 25.1, não foi mencionada a inclusão da jurisprudência dos tribunais 
superiores. Visualize-se: 25.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Estrutura, 
composição e competência. Passívei de anulação, por tais motivos, a questão 43. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente – a fundamentação do recurso, aliás, causa espécie. Em relação a qualquer 

matéria jurídica o conhecimento da jurisprudência é necessário, na medida em que se trata, na pior das 
hipóteses, de fonte interpretativa dos textos jurídicos. No que tange ao Direito Constitucional, considerado o 
papel do Supremo Tribunal Federal como “guarda da Constituição” (art. 102 da Constituição da República), 
essa necessidade se intensifica: para o bem e para o mal, a Constituição acaba sendo aquilo que o 
Supremo Tribunal Federal diz que ela é. Portanto, é obvio que o conhecimento da jurisprudência é 
exigência implícita do edital, tanto que seu item 52 dispõe sobre a consulta, nas Fases Intermediária e 
Definitiva do Concurso à “jurisprudência sumulada”. Por isso, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003408-4 
 
Justificativa do requerente: 
A questão de número 43 deve ser anulada, vez que apresenta como alternativa correta a letra "c". O 

enunciado da questão pede que se assinale a hipótese em que não há violação a direitos e garantias 
fundamentais, de acordo com a jurisprudência do STF. A alternativa apontada como correta, a "c", enuncia, 
de forma genérica, que a administração de estabelecimento prisional pode interceptar correspondência 
remetida pelos sentenciados. Ocorre que tal assertiva não é verdadeira, vez que a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal não reconhece tal possibilidade de forma genérica, tal como proposto pela 
alternativa. De fato, no HC 70814 / SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, o Pretório Excelso firma sua posição 
no sentido de que tal prática é sempre excepcional, nos seguintes termos: "[...] A administração 
penitenciaria, com fundamento em razoes de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação 
da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, 
paragrafo único, da Lei n. 7.210/84, proceder a interceptação da correspondencia remetida pelos 
sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento 
de salvaguarda de praticas ilicitas [...]". Assim, deixa claro que tal procedimento somente pode ser adotado 
dentro dos requisitos legais e, ainda assim, SEMPRE EXCEPCIONALMENTE. Ademais, a última parte do 



excerto permite inferir que se trata de ponderação de princípios constitucionais, caso em que não é possível 
dizer-se, "a priori", qual deve prevalecer, tal análise somente pode ser feita diante de um caso concreto. 
Assim, tal interceptação de correspondências pode, sim, violar direitos e garantias fundamentais, sendo 
essa a REGRA. Por EXCEÇÃO pode a administação do estabelecimento prisional realizar tal medida sem 
infringir direitos e garantias fundamentais. Dessa forma, por ter apresentado em alternativa correta 
enunciado que configura EXCEÇÃO como se regra fosse, deve a questao numero 43 ser anulada. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A questão não cogita dos limites e condicionamentos a serem observados 

a serem observados em cada caso, formulando todas as assertivas em forma de hipóteses genéricas. 
Nesse contexto, a assertiva “C” nada diz no sentido de que a interceptação de correspondência remetida 
pelos sentenciados seja regra. O que ela diz é que o Supremo Tribunal Federal a admite – o que é 
confirmado pelo precedente que o próprio recurso menciona. Por isso, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003640-1 
 
Justificativa do requerente: 
Requer-se a anulação da questão 43 pelo fundamento a seguir exposto: a interceptação pela 

administração de determinado estabelecimento prisional da correspondência remetida pelos setenciados, 
de regra, constitui violação a direitos e garantias fundamentais (sigilo de correspondência), ao contrário do 
que enuncia a alternativa apontada como correta (C), tendo em vista que, conforme bem ressaltam a 
doutrina e a jurisprudência pátrias, a possibilidade de interceptação de carta de presidiário pela 
administração é excepcional, aceita quando o sigilo epistolar constituir instrumento de salvaguarda de 
práticas ilícitas (nesse sentido, MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. p. 58/59; STF - 1ª Turma - HC 
70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Dessa forma, considerando que a alternativa apontada como certa 
prevê a hipótese como regra, quando se trata de um caso excepcional, requer-se a anulação da questão, 
por ausência de opção correta. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A questão não cogita dos limites e condicionamentos a serem observados 

a serem observados em cada caso, formulando todas as assertivas em forma de hipóteses genéricas. 
Nesse contexto, a assertiva “C” nada diz no sentido de que a interceptação de correspondência remetida 
pelos sentenciados seja regra. O que ela diz é que o Supremo Tribunal Federal a admite – o que é 
confirmado pelo precedente que o próprio recurso menciona. Por isso, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003664-8 
 
Justificativa do requerente: 
A questão objeto do presente recurso merece ser anulada, na medida em que a assertiva 

apresentada na letra "e" também está correta. Isso porque gravação clandestina, realizada com intuito de 
obter confissão de crime pode ser utilizada para auxiliar a comprovação de inocência de um réu. A referida 
prova não poderia ser utilizada para fundamentar eventual condenação. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. De início, a fundamentação, além de telegráfica, é contraditória: a gravação 

seria “para auxiliar a comprovação de inocência” ou para “fundamentar eventual condenação”? Como quer 
que seja, certo é que a assertiva “E” (“Admissão como prova, em processo judicial, de gravação ambiental 
clandestina de conversa entre agentes policiais e presos, realizada com o intuito de obter confissão de 
crime”) retrata hipótese de prova ilícita, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse 
sentido, v. g., STF, 1ª Turma, HC 80.949, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 14.12.2001: “Gravação 
clandestina de ‘conversa informal’ do indiciado com policiais. 3. Ilicitude decorrente - quando não da 
evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova idônea do seu 
assentimento à gravação ambiental - de constituir, dita "conversa informal", modalidade de "interrogatório" 
sub-reptício, o qual - além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial 
(C.Pr.Pen., art. 6º, V) -, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. 4. O privilégio 
contra a auto-incriminação - nemo tenetur se detegere -, erigido em garantia fundamental pela Constituição - 
além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. - importou compelir o 
inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da 
advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado 
ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em "conversa informal" gravada, clandestinamente 
ou não”. Por isso, desacolho o pedido. 



 



 
QUESTÃO Nº 44 
 
Protocolo: 11913003287-5 

 
Justificativa do requerente: 
A QUESTÃO N.º 44 DEVE SER ANULADA, TENDO EM VISTA QUE POSSUI DUAS RESPOSTAS 

CORRETAS, QUAIS SEJAM, A ALTERNATIVA "A" COMO CONSTOU NO GABARITO, E A ALTERNATIVA 
"D", TENDO EM VISTA QUE A LEGITIMIDADE ATIVA DOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA A 
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO É TEMA PACÍFICO NA 
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA JURÍDICA BRASILEIRA. A ALTERNATIVA "D" CONSTOU COM A 
SEGUINTE REDAÇÃO: "O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, INTRODUZIDO PELA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988, PODE SER IMPETRADO POR PARTIDO POLÍTICO COM REPRESENTAÇÃO 
NO CONGRESSO NACIONAL EM FAVOR DE QUAISQUER CIDADÃOS". A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
SILENCIA QUANTO AOS BENEFICIÁRIOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO 
POR PARTIDOS POLÍTICOS, O QUE NÃO OCORRE COM AS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES 
DE CLASSE OU ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE CONSTITUÍDA, EM QUE A ALÍNEA "B" DO INCISO LXX, 
DO ART. 5º DA CF/88, EXPRESSAMENTE PREVÊ QUE SE UTILIZARÃO DO INSTITUTO EM DEFESA 
DOS INTERESSES DE SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS. EM QUE PESE O ENTENDIMENTO DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS SÓ PODEM IMPETRAR 
MANDADO DE SEGURANÇA PARA A DEFESA DE SEUS FILIADOS EM QUESTÕES POLÍTICAS, TAL 
TESE É REFUTADA PELA DOUTRINA. ALEXANDRE DE MORAES, EM SUA OBRA "DIREITO 
CONSTITUCIONAL", 21ª ED, PAG. 153, ASSIM MENCIONA: "OS PARTIDOS POLÍTICOS, DESDE QUE 
REPRESENTADOS NO CONGRESSO NACIONAL, TÊM LEGITIMAÇÃO AMPLA, PODENDO PROTEGER 
QUAISQUER INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS LIGADOS À SOCIEDADE." NESTE SENTIDO, O 
AUTOR CITA POSICIONAMENTO DA MINISTRA ELLEN GRACIE QUE "SE O LEGISLADOR 
CONSTITUCIONAL DIVIDIU OS LEGITIMADOS PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 
COLETIVO EM DUAS ALÍNEAS, E EMPREGOU SOMENTE COM RELAÇÃO À ORGANIZAÇÃO 
SINDICAL, À ENTIDADE DE CLASSE E À ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE CONSTITUÍDA A EXPRESSÃO 
EM DEFESA DOS INTERESSES DE SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS É PORQUE NÃO QUIS CRIAR 
ESTA RESTRIÇÃO AOS PARTIDOS POLÍTICOS. ISTO SIGNIFCA DIZER QUE ESTÁ RECONHECENDO 
NA CONSTITUIÇÃO O DEVER DO PARTIDO POLÍTICO DE ZELAR PELOS INTERESES COLETIVOS, 
INDEPENDENTE DE ESTAREM RELACIONADOS A SEUS FILIADOS", ALÉM DISSO, A MINISTRA 
AFIRMA "NÃO HAVER LIMITAÇÕES MATERIAIS AO USO DESTE INSTITUTO POR AGREMIAÇÕES 
PARTIDÁRIAS, À SEMELHANÇA DO QUE OCORRE NA LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE" E CONCLUI QUE "TUDO O QUE FOI DITO A 
RESPEITO DA LEGITIMAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE PODE SER APLICADO AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO". (STF - 
2ª T. - REXTR. N.º 196.184/AM - REL. MIN. ELLEN GRACIE, INFORMATIVO STF N.º 372, 8 DE 
DEZEMBRO DE 2004). CONCLUI ALEXANDRE DE MORAES QUE: "(...) CERCEAR ESSA LEGITIMAÇÃO 
SOMENTE PARA SEUS PRÓPRIOS INTERESSES OU DE SEUS FILIADOS É RETIRAR DOS PARTIDOS 
POLÍTICOS A CARACTERÍSTICA DE ESSENCIALIDADE DE UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
E TRANSFORMÁ-LO EM MERA ASSOCIAÇÃO PRIVADA, O QUE, CERTAMENTE, NÃO FOI A 
INTENÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE." (OP. CIT, PAG. 154). PARA CORROBORAR SUA 
POSIÇÃO, O AUTOR TROUXE À BAILA O VOTO VENCIDO DO MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO, QUE 
ASSIM CONCLUIU: "O LEGISLADOR CONSTITUINTE, AO ASSEGURAR AOS PARTIDOS POLÍTICOS O 
DIREITO DE IMPETRAR MANDADOD E SEGURANÇA COLETIVO, DESDE QUE TENHAM 
REPRESENTAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL, ESTÁ DANDO CUMPRIMENTO À SUA DESTINAÇÃO 
E OUTORGANDO-LHES O INSTRUMENTO LEGAL, PARA O EXERCÍCIO DE UMA DE SUAS 
FINALIDADES. DE OUTRA PARTE, NÃO SE PODE ESQUECER QUE O TEXTO DA NOSSA ATUAL 
CONSTITUIÇÃO É MARCADAMENTE PARLAMENTARISTA, CUJO REGIME, PARA SOBREVIVER, 
EXIGE A PRESENÇA DE PARTIDOS POLÍTICOS FORTES E UMA DAS FORMAS DE FORTALECÊ-LOS 
É OUTORGANDO-LHES O DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EM FAVOR 
DE DETERMINADO SEGMENTO SOCIAL, SEM REPRESENTATIVIDADE ATIVA, CUJO SUCESSO, SEM 
DÚVIDA, ATRAIRÁ PARA AS SUAS HOSTES, SE NÃO NOVOS FILIADOS, PELO MENOS 
SIMPATIZANTES. 

PORTANTO, TENHO PARA MIM, COM A DEVIDA VÊNIA, QUE OS PARTIDOS POLÍTICOS 
SERÃO LEGITIMADOS ATIVAMENTE, POR LEI, A INGRESSAR EM JUÍZO NA DEFESA DOS 
POSTULADOS QUE LHES CUMPRE PRESERVAR E DEFENDER." (VOTO VENCIDO DO MINISTRO 
JESUS COSTA LIMA, STJ - 1ª SEÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA N.º 197/DF). CONSIDERANDO 
QUE, INDISCUTIVELMENTE , O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO FOI INTRODUZIDO PELA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E AS POSIÇÕES DOS ILUSTRES JURISTAS ORA 
APRESENTADAS, NÃO HÁ COMO DESCARTAR A LEGITIMIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA A 



IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EM FAVOR DE QUAISQUER CIDADÃOS, 
TORNANDO CORRETA A ALTERNATIVA D DA QUESTÃO 44. DIANTE DE TODAS AS RAZÕES 
EXPOSTAS, ESPERA-SE DEFERIMENTO PARA O FIM DE ANULAR A QUESTÃO 44 DA PROVA DE 
DISCIPLINAS JURÍDICAS, POR CONTER DUAS RESPOSTAS CORRETAS, ATRIBUINDO A 
PONTUAÇÃO DELA REFERENTE A TODOS OS CANDIDATOS DO CERTAME. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Em que pese a persistência de posicionamentos doutrinários no sentido 

sustentado pelo recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Mandado 
de Segurança nº 197-DF (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 20.08.1990), se firmou no sentido 
de que a legitimação constitucional conferida aos partidos políticos “só pode ser no sentido de defender os 
seus filiados e em questões políticas” – o que é ressaltado pelo próprio autor citado (Alexandre de Moraes, 
“Direito Constitucional”, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 165). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal 
Federal, em decisão mais recente, afirmou: “O partido político não está, pois, autorizado a valer-se do 
mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na defesa de interesses individuais, 
impugnar majoração de tributo” (STF, 1ª Turma, RE nº 196.184, Rel. Min. Ellen Gracie, DJU de 18.02.2005). 
Ressalte-se que, neste julgamento, apesar da manifestação da Relatora no sentido de conferir maior 
extensão à legitimidade dos partidos políticos, a maioria dos Ministros, seguindo ressalva suscitada pelo 
Min. Gilmar Mendes, não a acompanhou. E a Ministra não chega, de qualquer forma, a sustentar o 
cabimento do mandado de segurança coletivo “em favor de quaisquer cidadãos”, como consta na assertiva. 
Enfim, a pá de cal na crítica doutrinária em tela foi dada pela nova Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 
12.016/2009), cujo artigo 21 assim regula a matéria: “O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos 
relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos 
líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos 
e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial” (Grifamos). 
Diante desses elementos, e considerando ser improvável a unanimidade doutrinária a respeito de questões 
de interpretação jurídica, a assertiva “D” efetivamente está incorreta. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003306-7 
 
Justificativa 
O comando da questão faz referência à ação constitucional. Além da resposta oferecida como 

correta por essa banca (“A”), há outra alternativa que deve ser considerada correta à luz dos princípios 
constitucionalmente estabelecidos pela CF/1988. O poder constituinte originário instituiu o mando de 
segurança coletivo e outorgou legitimidade ativa aos partidos políticos com representação no Congresso 
Nacional, sem fazer ressalvas. Sabe-se que uma garantia constitucional não pode sofrer restrições não 
condizentes com sua natureza pelo legislador ordinário, de maneira que, ainda que esteja em vigor lei que 
estabeleça restrição descabida, o sistema constitucional há de repudiar tal restrição, em homenagem à 
força normativa estruturante dos princípios que regem a matéria, principalmente no tocante aos direitos e 
garantias fundamentais. Assim, por haver dúvida objetiva em relação ao novo diploma legal que 
regulamenta o mandado de segurança, a questão não é passível de julgamento objetiva e deve, portanto, 
ser considerada uma possível resposta à questão, o que acarretaria sua anulação por haver mais de uma 
resposta correta. Por haver mais de uma resposta correta à questão, considerando que uma das 
alternativas não possibilita um julgamento objetivo sem se afastar dos princípios constitucionais que regem 
a matéria, solicita-se a anulação da questão. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Em que pese a persistência de posicionamentos doutrinários no sentido 

sustentado pelo recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Mandado 
de Segurança nº 197-DF (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 20.08.1990), se firmou no sentido 
de que a legitimação constitucional conferida aos partidos políticos “só pode ser no sentido de defender os 
seus filiados e em questões políticas” – o que é admitido até mesmo por autores que defendem outra 
interpretação (v. g., Alexandre de Moraes, “Direito Constitucional”, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 165, e 
Pedro Lenza, “Direito Constitucional Esquematizado”, 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 737). No 
mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão mais recente, afirmou: “O partido político não está, 
pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na 
defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo” (STF, 1ª Turma, RE nº 196.184, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJU de 18.02.2005). Ressalte-se que, neste julgamento, apesar da manifestação da Relatora 
no sentido de conferir maior extensão à legitimidade dos partidos políticos, a maioria dos Ministros, 
seguindo ressalva suscitada pelo Min. Gilmar Mendes, não a acompanhou. E a Ministra não chega, de 



qualquer forma, a sustentar o cabimento do mandado de segurança coletivo “em favor de quaisquer 
cidadãos”, como consta na assertiva. Enfim, a pá de cal na crítica doutrinária em tela foi dada pela nova Lei 
do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), cujo artigo 21 assim regula a matéria: “O mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na 
defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo 
menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para 
tanto, autorização especial” (Grifamos). Diante desses elementos, e considerando ser improvável a 
unanimidade doutrinária a respeito de questões de interpretação jurídica, a assertiva “D” efetivamente está 
incorreta. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003316-5 
 
Justificativa 
A questão nº 44 de Direito Constitucional merece ser anulada, tendo em vista que a assertiva 
discriminada na letra "D" também encontra-se correta, segundo entendimento da doutrina, conforme 

dispõe na página 461 do livro do Professor Marcelo Novelino (Direito Constitucional, Editora Método, 3ª 
edição, 2009): " A impetração do mandado de segurança coletivo foi atribuída aos seguintes legitimados: I - 
partido político com representação no Congresso Nacional. Neste caso, não se exige pertinência com os 
interesses de seus membros, em razão da finalidade dos partidos políticos, pessoas jurídicas de direito 
privado que se destinam a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema 
representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição (Lei 9.096/1995, art. 1º). 
Todavia, este não foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal". Segundo a doutrina de 
Pedro Lenza (Direito Constitucional Esquematizado, 12ª edição, 2008): "A questão discutida é: os partidos 
políticos poderão representar somente seus filiados e na defesa de, apenas, direitos políticos? Entendemos 
que não, podendo defender qualquer direito inerente à sociedade, pela própria natureza do direito de 
representação previsto no art. 1º, parágrafo único. Esta, todavia, não é a posição adotada pelo STJ, em 
nosso entender, data venia, restritiva do previsto na CF, burlando o objetivo maior de defesa da sociedade, 
já que o constituinte originário não colocou qualquer limitação à atuação dos partidos políticos, a não ser a 
representação no Congresso Nacional." Assim sendo, verifica-se que duas doutrinas de peso estão em 
consonância com o mencionado na letra "D" da questão nº 44. A assertiva mencionada na letra "D" deveria, 
para ser considerada efetivamente errada, restringir ao entendimento corrente dos Tribunais Superiores e 
não dispor de modo vago, uma vez que a doutrina, conforme exposto acima, possui entendimento diverso. 
Desta feita, à luz das considerações acima, pugno pela anulação da questão nº 44, haja vista a ocorrência 
de duas assertivas corretas na presente questão.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Em que pese a persistência de posicionamentos doutrinários no sentido 

sustentado pelo recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Mandado 
de Segurança nº 197-DF (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 20.08.1990), se firmou no sentido 
de que a legitimação constitucional conferida aos partidos políticos “só pode ser no sentido de defender os 
seus filiados e em questões políticas” – o que é admitido até mesmo por autores que defendem outra 
interpretação (v. g., Alexandre de Moraes, “Direito Constitucional”, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 165, e 
Pedro Lenza, “Direito Constitucional Esquematizado”, 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 737). No 
mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão mais recente, afirmou: “O partido político não está, 
pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na 
defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo” (STF, 1ª Turma, RE nº 196.184, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJU de 18.02.2005). Ressalte-se que, neste julgamento, apesar da manifestação da Relatora 
no sentido de conferir maior extensão à legitimidade dos partidos políticos, a maioria dos Ministros, 
seguindo ressalva suscitada pelo Min. Gilmar Mendes, não a acompanhou. E a Ministra não chega, de 
qualquer forma, a sustentar o cabimento do mandado de segurança coletivo “em favor de quaisquer 
cidadãos”, como consta na assertiva. Enfim, a pá de cal na crítica doutrinária em tela foi dada pela nova Lei 
do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), cujo artigo 21 assim regula a matéria: “O mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na 
defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo 
menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para 
tanto, autorização especial” (Grifamos). Diante desses elementos, e considerando ser improvável a 
unanimidade doutrinária a respeito de questões de interpretação jurídica, a assertiva “D” efetivamente está 
incorreta. Assim, desacolho o pedido. 



Protocolo: 11913003364-6 
 
Justificativa 
A alternativa considerada como correta (letra A) na questão 44 pela banca examinadora está 

equivocada. Senão, vejamos: A referida alternativa afirma que “O habeas corpus passou a ter previsão 
constitucional na Constituição de 1891, que NÃO limitava seu objeto à garantia da liberdade de locomoção” 
(grifei). Contudo, com a Emenda Constitucional n. 1 de 03/09/1926 (emenda à Constituição de 1981), houve 
a restrição da “Teoria Brasileira do Habeas Corpus”, ou seja, tal emenda deu nova redação ao art. 72, §22, 
restringindo o remédio à liberdade de locomoção. Dessa forma, a alternativa “A” apenas estaria correta se 
afirmasse que a Constituição de 1891, INICIALMENTE, não limitava o objeto do habeas corpus à garantia 
da liberdade de locomoção, pois com a Emenda Constitucional n. 1/1926 o referido remédio passou a ser 
restrito à liberdade de locomoção. Neste sentido é o ensinamento de Pedro Lenza (Direito Constitucional 
Esquematizado, 13ª ed. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 59): “Em 03.09.1926 foi editada Emenda n. 1 à 
Constituição de 1891, limitando a chamada “teoria Brasileira do habeas corpus” e restringindo o remédio 
constitucional do habeas corpus exclusivamente à liberdade de locomoção.” O doutrinador Pedro Lenza 
reproduz, em seu livro supra citado, a norma após a modificação da mencionada emenda: “Art. 72, §22. 
Dar-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por 
meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção” (p. 729). A jurisprudência do STF 
também já se manifestou nesse sentido: E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECISÃO QUE LHE NEGA 
TRÂNSITO - IMPUGNAÇÃO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO) - 
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À 
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - CONSEQÜENTE INADMISSIBILIDADE DO 
"WRIT" CONSTITUCIONAL - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO "HABEAS 
CORPUS" - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – RECURSO IMPROVIDO. A FUNÇÃO 
CLÁSSICA DO "HABEAS CORPUS" RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE 
DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS. - A ação de "habeas corpus" não se revela cabível, quando 
inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao "jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" 
do paciente. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 - 
que importou na CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO "HABEAS CORPUS" - haver 
RESTAURADO a função clássica desse extraordinário remédio processual, DESTINANDO-O, quanto à sua 
finalidade, à específica tutela jurisdicional da IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS 
PESSOAS. Precedentes. [...] (grifei). (HC 97119 AgR / DF , AG.REG.NO HABEAS CORPUS, Relator Min. 
Celso de Mello, Julgamento: 14/04/2009, Segunda Turma, DJe 08-05- 2009) Desta forma, a única 
alternativa correta é a letra “E” (Nenhuma das alternativas anteriores está correta). 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. A assertiva criticada claramente se refere (“passou a ter previsão 

constitucional”) ao texto original da Constituição de 1891, que realizou, nas palavras do autor citado pelo 
próprio recurso, a “constitucionalização do HC” (Pedro Lenza, “Direito Constitucional Esquematizado”, 13ª 
edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 729), em termos (“que não limitava seu objeto à garantia da liberdade 
de locomoção”) diversos do modelo tradicional. Não cogita – e nem poderia - de desdobramentos 
posteriores, ocorridos durante as mais de quatro décadas de vigência do referido texto constitucional. Em 
outras palavras, trata-se de uma afirmação – correta - sobre o texto constitucional de 1891, não sobre o seu 
período de vigência. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003411-2 
 
Justificativa 
A questão 44 deve ser anulada, vez que a legitimação de partidos políticos para impetrar mandado 

de segurança coletivo em favor de quaisquer cidadão é controvertida na doutrina e na jurisprudência. 
Segundo leciona Pedro Lenza, "A QUESTÃO DISCUTIDA É: os partidos políticos poderão representar 
somente seus filiados e na defesa de, apenas, direitos políticos? Entendemos que não, podendo defender 
qualquer direito inerente à sociedade, pela própria natureza do direito de representação previsto no art. 1º, 
parágrafo único" (grifou-se). Registre-se, ainda, que o constituinte originário não impôs qualquer limitação à 
atuação dos partidos políticos, a não ser a representação no Congresso Nacional, diferentemente do que 
ocorre com as organizações sindicais, entidades de classe ou associação, sendo flagrantemente 
inconstitucional a lei que restrinja a referida garantia constitucional. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Em que pese a persistência de posicionamentos doutrinários no sentido 

sustentado pelo recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Mandado 
de Segurança nº 197-DF (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 20.08.1990), se firmou no sentido 



de que a legitimação constitucional conferida aos partidos políticos “só pode ser no sentido de defender os 
seus filiados e em questões políticas” – o que é admitido até mesmo por autores que defendem outra 
interpretação (v. g., Alexandre de Moraes, “Direito Constitucional”, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 165, e 
Pedro Lenza, “Direito Constitucional Esquematizado”, 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 737). No 
mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão mais recente, afirmou: “O partido político não está, 
pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na 
defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo” (STF, 1ª Turma, RE nº 196.184, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJU de 18.02.2005). Ressalte-se que, neste julgamento, apesar da manifestação da Relatora 
no sentido de conferir maior extensão à legitimidade dos partidos políticos, a maioria dos Ministros, 
seguindo ressalva suscitada pelo Min. Gilmar Mendes, não a acompanhou. E a Ministra não chega, de 
qualquer forma, a sustentar o cabimento do mandado de segurança coletivo “em favor de quaisquer 
cidadãos”, como consta na assertiva. Enfim, a pá de cal na crítica doutrinária em tela foi dada pela nova Lei 
do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), cujo artigo 21 assim regula a matéria: “O mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na 
defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo 
menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para 
tanto, autorização especial” (Grifamos). Diante desses elementos, e considerando ser improvável a 
unanimidade doutrinária a respeito de questões de interpretação jurídica, a assertiva “D” efetivamente está 
incorreta. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003524-8 
 
Justificativa 
A questão de número 44 trata das ações constitucionais. Pelo gabarito provisório, a assertiva 

considerada correta é a de letra “a”. No entanto, há um equívoco em relação à letra “d”, já que também deve 
ser considerada correta, da forma como foi redigida. Assim prevê tal assertiva: O mandado de segurança 
coletivo, introduzido pela Constituição de 1988, pode ser impetrado por partido político com representação 
no Congresso Nacional em favor de quaisquer cidadãos. O MS coletivo pode, sim, ser impetrado por 
qualquer cidadão, o que é vedado, pela jurisprudência do STF, é a interposição por partido político visando 
a tutela de direito individual homogêneo dos cidadãos, como se nota no RE 196184. CONSTITUCIONAL. 
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE 
PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. IPTU. 1. Uma exigência tributária 
configura interesse de grupo ou classe de pessoas, só podendo ser impugnada por eles próprios, de forma 
individual ou coletiva. Precedente: RE nº 213.631, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/04/2000. 2. O partido 
político não está, pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os 
cidadãos na defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo. 3. Recurso extraordinário 
conhecido e provido. (RE 196184, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 
27/10/2004, DJ 18-02-2005 PP-00006 EMENT VOL-02180-05 PP-01011 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 
159-173 RTJ VOL-00194-03 PP-01034) O equívoco da questão foi a de não inserir, na alínea, o fato de ser 
vedada a tutela de direitos individuais homogêneos dos cidadãos. Pode-se tutelar, por meio de MS coletivo, 
impetrado por partido político, os direitos de quaisquer cidadãos, desde que não sejam individuais 
homogêneos. Deste modo, requer-se a anulação da presente questão, já que a alínea “a”, dada como 
correta pela banca examinadora, também está correta. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Em que pese a persistência de posicionamentos doutrinários no sentido 

sustentado pelo recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Mandado 
de Segurança nº 197-DF (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 20.08.1990), se firmou no sentido 
de que a legitimação constitucional conferida aos partidos políticos “só pode ser no sentido de defender os 
seus filiados e em questões políticas” – o que é admitido até mesmo por autores que defendem outra 
interpretação (v. g., Alexandre de Moraes, “Direito Constitucional”, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 165, e 
Pedro Lenza, “Direito Constitucional Esquematizado”, 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 737). No 
mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão mais recente, afirmou: “O partido político não está, 
pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na 
defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo” (STF, 1ª Turma, RE nº 196.184, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJU de 18.02.2005). Ressalte-se que, neste julgamento, apesar da manifestação da Relatora 
no sentido de conferir maior extensão à legitimidade dos partidos políticos, a maioria dos Ministros, 
seguindo ressalva suscitada pelo Min. Gilmar Mendes, não a acompanhou. E a Ministra não chega, de 
qualquer forma, a sustentar o cabimento do mandado de segurança coletivo “em favor de quaisquer 
cidadãos”, como consta na assertiva. Enfim, a pá de cal na crítica doutrinária em tela foi dada pela nova Lei 



do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), cujo artigo 21 assim regula a matéria: “O mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na 
defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo 
menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para 
tanto, autorização especial” (Grifamos). Diante desses elementos, e considerando ser improvável a 
unanimidade doutrinária a respeito de questões de interpretação jurídica, a assertiva “D” efetivamente está 
incorreta. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003603-9 
 
Justificativa 
A questão apresentada trouxe como Gabarito oficial a alternativa “A”, porém, como se provará, 

apresenta outra alternativa correta. A assertiva “D” afirma que “o Mandado de Segurança coletivo” foi 
“introduzido pela Constituição de 1988” e que “pode ser impetrado por partido político com representação no 
Congresso Nacional em favor de quaisquer cidadãos”. Em uma leitura profunda, a única dúvida que poderia 
pairar sobre a correção da alternativa ser a possibilidade de ser impetrado em favor de quaisquer cidadãos, 
porém, conforme leciona Alexandre de Moraes, o “Mandado de segurança coletivo terá por objeto a defesa 
dos mesmos direitos que podem ser objeto do mandado de segurança individual, porém direcionado à 
defesa dos interesses coletivos em sentido amplo, englobando os direitos coletivos em sentido estrito, os 
interesses individuais homogêneos e os interesses difusos”. Assim, não está incorreto afirmar que os 
partidos políticos podem impetrar Mandado de Segurança em favor de quaisquer cidadãos, desde que 
direcionados à defesa dos intereresses coletivos, conforme defende a Ministra Ellen Gracie, dizendo que”se 
o legislador constitucional dividiu os legitimados para a impetração do mandado de segurança coletivo em 
duas alíneas, e empregou somente com relação à organização sindical, à entidade de classe e à 
associação legalmente constituída a expressão em defesa dos interesses de seus membros ou associados 
é porque não quis criar esta restrição aos partidos políticos. Isso significa dizer que está reconhecendo na 
Constituição o dever do partido político de zelar pelos interesses coletivos, independente de estarem 
relacionados a seus filiados ... não havendo limitações materiais ao uso deste instituto por agremiações 
partidárias, à semelhança do que ocorre na legitimação para propor ações declaratórias de 
inconstitucionalidade”. (STF – 2ª T – Rextr. N. 196.184/AM – rel. Min. Ellen Gracie, Informativo STF n. 372, 
08 de dezembro de 2004). No mesmo sentido, assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, comentando o 
mesmo inciso, que “qualquer dessas entidades pode ser sujeito ativo do mandado de segurança coletivo, 
mas, enquanto as indicadas na alínea b só podem agir “em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados”, o partido político, em relação ao qual não se fez a mesma restrição, poderá agir na defesa de 
interesses que extrapolam aos de seus membros ou associados; caso contrário, não haveria razão para 
mencioná-lo, separadamente, na alínea a”. Assim, caso a questão afirmasse que seria “em favor de 
interesses INDIVIDUAIS de quaisquer cidadãos”, estaria incorreta, mas não fazendo ressalva alguma, por 
óbvio que garantindo que se tratasse de direitos coletivos destes cidadãos (ou mesmos interesses 
individuais homogêneos, como já mencionado anteriormente), está também correta a alternativa “D”, 
devendo, ser, portanto, alterado o gabarito para considerar esta a alternativa correta ou, então, ser anulada 
a questão. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Em que pese a persistência de posicionamentos doutrinários no sentido 

sustentado pelo recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Mandado 
de Segurança nº 197-DF (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 20.08.1990), se firmou no sentido 
de que a legitimação constitucional conferida aos partidos políticos “só pode ser no sentido de defender os 
seus filiados e em questões políticas” – o que é admitido até mesmo por autores que defendem outra 
interpretação (v. g., Alexandre de Moraes, “Direito Constitucional”, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 165, e 
Pedro Lenza, “Direito Constitucional Esquematizado”, 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 737). No 
mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão mais recente, afirmou: “O partido político não está, 
pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na 
defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo” (STF, 1ª Turma, RE nº 196.184, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJU de 18.02.2005). Ressalte-se que, neste julgamento, apesar da manifestação da Relatora 
no sentido de conferir maior extensão à legitimidade dos partidos políticos, a maioria dos Ministros, 
seguindo ressalva suscitada pelo Min. Gilmar Mendes, não a acompanhou. E a Ministra não chega, de 
qualquer forma, a sustentar o cabimento do mandado de segurança coletivo “em favor de quaisquer 
cidadãos”, como consta na assertiva. Enfim, a pá de cal na crítica doutrinária em tela foi dada pela nova Lei 
do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), cujo artigo 21 assim regula a matéria: “O mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na 



defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo 
menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para 
tanto, autorização especial” (Grifamos). Diante desses elementos, e considerando ser improvável a 
unanimidade doutrinária a respeito de questões de interpretação jurídica, a assertiva “D” efetivamente está 
incorreta. Assim, desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003638-3 
 
Justificativa 
O gabarito da questão 44 deve ser alterado para a alternativa (E), conforme a seguir demonstrado: * 

a afirmação contida na alternativa apontada como correta (A) não é pacífica na doutrina, havendo quem 
afirme que o habeas corpus encontra previsão, em nível constitucional, desde a Constituição de 1824, ainda 
que implicitamente, tal qual defendem Pontes de Miranda (Comentários à Constituição de 1967 com a 
Emenda n. 1 de 1969, t. V/102, p. 304/305) e Alexandre de Moraes (Direito Constitucional, p. 123); Pelo 
exposto, requer-se a correção do gabarito preliminar, para o efeito de considerar correta a alternativa (E). 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Quando a assertiva criticada se refere a “previsão constitucional”, é claro 

que está a se referir a texto expresso. Que a Constituição de 1824 não repudiava o instituto é inegável, 
diante de sua existência na legislação ordinária, mas isso é diferente de dizer que havia “previsão 
constitucional” do habeas corpus – que corresponde àquilo que Pedro Lenza refere como a 
“constitucionalização do HC” (“Direito Constitucional Esquematizado”, 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 729). Tal “constitucionalização” só foi realizada, sem sombra de dúvida, pela Constituição de 1891. Diante 
desses elementos, e considerando ser improvável a unanimidade doutrinária a respeito de questões de 
interpretação jurídica, a assertiva “A” está correta. Assim, desacolho o pedido. 

 
 
 



 
QUESTÃO Nº 45 
 
Protocolos: 11913003290-3 

11913003325-3 
11913003344-0 
11913003355-8 
11913003367-6 
11913003397-0 
11913003404-4 
11913003432-9 
11913003445-7 
11913003469-3 
11913003489-0 
11913003529-8 
11913003540-4 
11913003560-0 
11913003578-9 
11913003581-7 
11913003593-5 
11913003602-9 
11913003607-9 
11913003624-5 
11913003628-5 
11913003654-0 
11913003661-8 
11913003678-6 

 
 
Manifestação do membro da Banca: 
Considerando a expressa vinculação da questão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

verifico a existência de precedente específico a desautorizar a assertiva I, na parte em que afirma que 
portugueses com residência permanente no País “são titulares dos direitos e garantias fundamentais 
inerentes ao brasileiro naturalizado”: na Extradição nº 890/PT (STF, Pleno, Ext nº 890/PT, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJU de 28.10.2004), o Tribunal tomou posição assim resumida na ementa: “O ESTATUTO DA 
IGUALDADE E O INSTITUTO DA QUASE-NACIONALIDADE (CF, ART. 12, § 1º). - A norma inscrita no art. 
12, § 1º da Constituição da República - que contempla, em seu texto, hipótese excepcional de quase-
nacionalidade - não opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo eficacial, seja no que se refere a 
todas as conseqüências jurídicas que dela derivam, pois, para incidir, além de supor o pronunciamento 
aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, depende, ainda, de requerimento do 
súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher os requisitos 
estipulados pela Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses”. 
(sublinhamos). No corpo do acórdão, encontra-se referência a outros julgados no mesmo sentido, pelo que, 
segundo o Supremo Tribunal Federal, os portugueses com residência permanente no País não são, mas 
apenas podem ser, titulares dos direitos e garantias fundamentais inerentes ao brasileiro. Assim, que a 
correção da assertiva I fica comprometida. Mais: esse mesmo precedente, ao subordinar a titularidade dos 
direitos derivados da quase-nacionalidade à aquiescência estatal, acaba por fortalecer a tese, encontrável 
em boa parte da doutrina, de que estrangeiros originários de países de língua portuguesa que residam no 
Brasil por um ano ininterrupto e tenham idoneidade moral não tem, todavia, direito à naturalização, uma vez 
que a aquisição da nacionalidade igualmente dependerá desta mesma aquiescência. Discordo dessa tese, 
por entender que a redação do art. 12, II, “a”, da Constituição da República, contém duas hipóteses diversas 
de naturalização: a primeira diz respeito a estrangeiros de qualquer nacionalidade, atendidos os requisitos 
legais, enquanto a segunda, a que se refere a questão, dirige-se a estrangeiros originários de países de 
língua portuguesa, dos quais se exige “apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral” 
(sublinhamos). Não podendo a lei acrescentar outros requisitos, o estrangeiro originário de país de língua 
portuguesa que os atender tem, sim, direito à naturalização – e há, na doutrina, quem tire conseqüências 
mais radicais do artigo em tela: para Manoel Jorge e Silva Neto, “a aquisição da nacionalidade secundária 
para pessoas provenientes de Estados cuja língua nacional é o português decorre simplesmente da 
prescrição constitucional, isto é, atendidos os requisitos postos no art. 12, II, a e b, condição de brasileiro 
naturalizado se opera automaticamente” (“Direito Constitucional”, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 
p. 637). Entretanto, tendo em vista o precedente antes referido, é ponderável o raciocínio de que, se o 
Supremo Tribunal Federal subordina a concessão da quase-nacionalidade à discrição do Poder Executivo, 
com mais razão haverá de fazê-lo no que tange à nacionalidade do estrangeiro originário de país de língua 



portuguesa. E esse raciocínio é corroborado pela Extradição nº 1074/RFA (STF, Pleno, Ext nº 1074/RFA, 
Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 13.06.2008), onde o voto do Relator, acolhido por unanimidade por seus 
pares, assevera que “a outorga da nacionalidade brasileira secundária a um estrangeiro constitui 
inquestionável manifestação da soberania nacional. A concessão da naturalização deriva do exercício 
discricionário de um poder político-administrativo outorgado, no âmbito do Executivo, ao Ministro da Justiça, 
pelo ordenamento positivo brasileiro”. Não se trata de um precedente específico, mas, somado aos demais 
elementos até aqui referidos, acaba por comprometer, também, a correção da assertiva II. Como o contido 
na assertiva III (“Estrangeiros não residentes no Brasil não são titulares de direitos e garantias fundamentais 
arrolados na Constituição da República“) é claramente incorreto, a questão fica sem assertivas corretas. 
Pelo exposto, anulo a questão, restando prejudicados os pedidos de reconsideração interpostos. 

 
 



 
QUESTÃO Nº 47 
 

Protocolo: 11913003385-2 
 
Justificativa do requerente: 
Segundo o enunciado, deveria ser assinalada a alínea que contemplasse as assertivas corretas. No 

caso, estavam corretas as assertivas constantes dos itens II e III, não havendo alínea que contemplasse tal 
resposta. No que tange à assertiva constante do item III, tem-se que está correta porquanto de acordo com 
entendimento jurisprudencial e doutrinário, dentre os quais cito o escólio de Pedro Lenza, in Direito 
Constitucional Esquematizado, 12ª ed., p. 316. Referido autor, ao explicar as limitações aos poderes 
investigativos das CPI´s assim pontifica: "quebra do silgilo das comunicações telefônicas: de acordo com o 
art. 5º, XII, a quebra do sigilo telefônico somente poderá ser verificada por ordem judicial (e não da CPI ou 
qualquer outro órgão), para fins de investiugação criminal ou instrução processual". Veja-se pois, que o 
contido no item III também está correto, não existindo alínea que aponte corretos os itens II e III. Registre-se 
que o que se insere nos poderes investigativos da CPI é a quebra do sigilo de dados telefônicos, assim 
denominados pela doutrina, e não a quebra de sigilo telefônico, como constante do item III. Por estas 
razões, requer-se a anulação da questão e atribuição do ponto respectivo à recorrente. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. É pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento 

de que as Comissões Parlamentares de Inquérito “dispõe de competência constitucional para ordenar a 
quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico das pessoas sob investigação do Poder Legislativo” (STF, 
Pleno, MS 23.964/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJU de 21.06.2002). O recurso confunde, por falta de 
precisão terminológica, quebra do sigilo telefônico (“sigilo este que incide sobre os dados/registros 
telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas” - STF, Pleno, MS 
23.451/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJU de 16.09.1999) com interceptação telefônica, na qual “a própria 
comunicação é objeto de escuta” - medida cuja determinação se encontra sob reserva de jurisdição (Gilmar 
Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, “Curso de Direito 
Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 824). Assim, a assertiva III está incorreta, pelo que desacolho 
o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003552-2 
 
Justificativa do requerente 
A questão deve ser anulada. Embora o gabarito aponte como resposta a letra "B", segundo a qual 

apenas a afirmação II é verdadeira, também está correta a afirmação III; contudo, não existe alternativa que 
a contemple, conjuntamente com a II. A III afirma que "A possibilidade de realizar quebra do sigilo telefônico 
não se inclui entre os 'poderes de investigação próprios das autoridades judiciais' que lhes [às CPIs] são 
tribuídos pela Constituição da República". Não há o que corrigir neste enunciado, pois está conforme o art. 
5º, XII, da Constituição Federal: "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. É pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento 

de que as Comissões Parlamentares de Inquérito “dispõe de competência constitucional para ordenar a 
quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico das pessoas sob investigação do Poder Legislativo” (STF, 
Pleno, MS 23.964/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJU de 21.06.2002). O recurso confunde quebra do sigilo 
telefônico (“sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a 
inviolabilidade das comunicações telefônicas” - STF, Pleno, MS 23.451/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJU de 
16.09.1999) com interceptação telefônica, na qual “a própria comunicação é objeto de escuta” - medida cuja 
determinação se encontra sob reserva de jurisdição (Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e 
Paulo Gustavo Gonet Branco, “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 824). Assim, a 
assertiva III está incorreta, pelo que desacolho o pedido. 



 
QUESTÃO Nº 49 
 
Protocolo: 11913003293-3 

 
Justificativa do requerente: 
A alternativa 49 deve ser anulada por não apresentar nenhuma alternativa correta. Vejamos, o item 

II, tido como correto afirma que "as polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente 
funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais 
militares". Ocorre que, da leitura do art. 144, par. 4º da CF, não fica ressalvada a apuração das infrações 
penais militares. Assim, estaria dentro das atribuições das polícias estaduais. Vejamos: "às polícias civis, 
dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções 
de polícia judiciária [u]e a apuração de infrações penais[/u], exceto as militares". Pelo sentido da redação do 
inciso II, da questão 49, a alternativa B, apontada no gabarito como correta, também estaria incorreta. 
Diante do exposto, requer-se a anulação da questão. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Ao contrário do que afirma o recurso, a leitura do art. 144, § 4º, da 

Constituição da República, deixa claro que a apuração de infrações penais, com exceção das militares, é 
competência das polícias civis: "Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares" (sublinhamos). Assim, a assertiva II não merece reparo, razão pela qual desacolho o 
pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003307-7 
 
Justificativa do requerente: 
A questão apresenta resposta controversa (“B”), razão pela qual devem ser analisados os 

fundamentos abaixo expostos, visando à anulação ou alteração de gabarito. A alternativa considerada como 
correta (“B”) apresenta afirmação objeto de controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre as polícias civis: 
“as polícias civis são órgãos estaduais”. Ao generalizar, está incluída a Polícia Civil do Distrito Federal - 
PCDF, órgão “sui generis” por conta da redação do art. 21, XIV, da Constituição Federal – CF. Ao organizar 
e manter a PCDF, a União detém parcela de poder sobre este órgão, razão pela qual ele não pode ser 
considerado “órgão estadual”. Assim, está incorreto o item II. O item III, por sua vez, repete o texto do art. 
144, § 8º, da CF, incluindo trecho não contido na norma constitucional, mas naturalmente dela decorrente: 
“bem como o patrulhamento ostensivo das vias municipais”. Ora, as vias municipais são bens municipais 
que devem ser protegidos. Pelo dispositivo citado, os Municípios exercerão atividades de proteção de bens. 
Assim, o patrulhamento ostensivo encaixa-se, perfeitamente, no conceito de “atividades de proteção de 
bens”, razão pela qual o item III deve ser considerado correto. Considerando-se correto o item III e incorreto 
o item II, o gabarito da questão deve ser alterado de “B” para “C”. Considerando-se ambos os itens corretos, 
a questão deve ser anulada por não haver resposta adequada. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Primeiro, quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos 

estaduais”, está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal, como reconhece o 
recurso, é “órgão ‘sui generis’ por conta da redação do art. 21, XIV, da Constituição Federal”. Tão peculiar, 
aliás, que, organizado e mantido pela União, é subordinado ao Governador do Distrito Federal, assim como 
as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da Constituição da República). 
A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina, como se vê, v. g., em José Afonso da 
Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia 
judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar” (“Curso de Direito Constitucional 
Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). E note-se, por derradeiro, que a 
assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por exemplo, que “todas as polícias civis 
são órgãos estaduais”. Segundo, a assertiva III, com também reconhece o recurso, reproduz o texto do art. 
144, § 8º, da Constituição da República, “incluindo trecho não contido na norma constitucional”. Entretanto, 
ao contrário do que é afirmado a seguir, o patrulhamento ostensivo de vias municipais insere-se na função 
de polícia ostensiva, que não foi atribuída pela Constituição da República às guardas municipais, mas às 
polícias militares (art. 144, § 5º). Nesse sentido, após salientar que os “constituintes recusaram várias 
propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal”, José Afonso da Silva arremata: “A 
Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais destinadas à proteção 
de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí certamente está uma área que é de 
segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, 



bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função exclusiva da Polícia 
Militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais, 
sublinhamos). Assim, as assertivas II e III não merecem reparos, razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003318-5 
 
Justificativa do requerente: 
A questão nº 49 merece ser anulada porque não possui assertiva correta. A assertiva II tida como 

correta está equivocada porque, no que tange à disciplina constitucional da segurança pública, o § 4º do 
artigo 144 da Constituição Federal assim dispõe literalmente: "Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares." Logo, à luz da literalidade da norma constitucional, as 
polícias civis não desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, uma vez que também 
possuem as atribuições de apuração das infrações penais comuns. O termo utilizado na assertiva II da 
questão 49, qual seja, "exclusivamente" teve o condão de excluir a outra atribuição da polícia civil, que é a 
apuração da materialidade e da autoria das infrações penais comuns. Desta feita, pugno pela anulação da 
questão em comento.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da 
Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003340-0 
 
Justificativa do requerente: 
O gabarito reputou correta a letra “B”, que indica como assertiva certa somente o item “II”. Ocorre 

que o item “II” indica que “As polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente 
funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais 
militares”. Segundo § 3° do art. 144 da Constituição do Brasil, incumbe também às polícias civis “a apuração 
de infrações penais”. Por isto, as polícias civis não desempenham “exclusivamente as funções de polícia 
judiciária”, mas com exclusividade, dado que desempenham, também, a apuração de infrações penais. O 
item “II” conflita com a dicção do § 3° do art. 144 da Constituição do Brasil e, assim sendo, mostra-se 
incorreto. Pede que seja a questão anulada, por não conter resposta correta, dando-se os efeitos previstos 
no edital do concurso público.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado - incorretamente, aliás, pois a competência das polícias civis está no § 4º do art. 144, não ao § 3º, 
da Constituição da República -, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme 
esclarece José Afonso da Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a 
polícia ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas 
atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de 
fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas 
criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi 



Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra 
terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, 
Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia 
judiciária, que não pode ser ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à 
apuração das infrações penais, exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 
2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária 
abrange “a apuração de infrações penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, 
da Constituição da República - à qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a 
assertiva II não merece reparo, razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003357-8 
 
Justificativa do requerente: 
A assertiva II não pode ser considerada correta, pois nem todas as policias civis são órgãos 

estaduais. A polícia civil do Distrito Federal é órgão da União, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição da 
República. Segundo o renomado constitucionalista Pedro Lenza, a polícia civil do DF submete-se a regime 
híbrido, pois está subordinada ao governador do DF, apesar de ser diretamente organizada e mantida pela 
União (In: Direito Constitucional Esquematizado, 13a edição, p. 662). Não se trata, pois, de forma alguma, 
de órgão estadual. Dessa forma, a questão deve ser anulada, já que nenhuma das respostas é correta. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, 

está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal, como reconhece o recurso, é 
órgão peculiar, organizado e mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas 
subordinado ao Governador do Distrito Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos 
Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da Constituição da República). A mesma formulação criticada no 
recurso é utilizada na doutrina especializada, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias 
estaduais, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia 
civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para 
a existência de exceção, ao não dizer, por exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. 
Assim, a assertiva II não merece reparo, razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003365-6 
 
Justificativa do requerente: 
 
A questão não possui nenhuma afirmação correta. A assertiva II apontada no gabarito como correta 

dispõe que "As polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia 
judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais militares". No entanto, 
segundo o art. 144, §4º, da CRFB, às polícias civis incumbem as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais. Assim, as polícias civis possuem dupla atribuição – polícia judiciária e polícia 
investigativa - e não exclusivamente polícia judiciária como constou na resposta do gabarito. A polícia 
judiciária, por sua vez, é função de auxílio ao Poder Judiciário. Já a polícia investigativa é atribuição que 
consiste na apuração da prática de infrações penais, que, segundo entendimento dominante, não é 
exclusiva dos órgãos da segurança pública, podendo ser desempenhada também pelo Ministério Público. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da 
Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 



ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003366-6 
 
Justificativa do requerente: 
 
A assertiva ”B” não pode ser considerada correta, uma vez que a afirmativa II também está 

equivocada. Inicialmente, ela diz que “As polícias civis são órgãos estaduais...”; entretanto, como se sabe, 
existe a Polícia Civil do Distrito Federal, que não pode ser considerada órgão estadual, tendo em vista que é 
organizada e mantida pela União, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal. Como a afirmativa II 
não fez esta ressalva, deve ser considerada incompleta e incorreta. Além disso, a afirmativa II diz ainda que 
as polícias civis “... desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a competência 
da União e a apuração das infrações penais militares.”. Tal trecho também está incompleto, pois o art. 144, 
§4º da CF/88 dispõe que às polícias civis “incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS, exceto as militares.”. Logo, por não incluir o 
termo "apuração de infrações penais", esta parte da afirmativa também está incompleta. Assim, vê-se que 
nenhuma das três afirmativas está correta e que não há alternativa com opção dispondo que “nenhuma das 
afirmativas está correta”, deixando a questão sem resposta. Diante do exposto, requer a anulação da 
questão 49, por não haver resposta correta. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. No que tange ao primeiro argumento, quando a assertiva II afirma que “as 

polícias civis são órgãos estaduais”, está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito 
Federal é órgão peculiar, organizado e mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas 
subordinado ao Governador do Distrito Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos 
Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da Constituição da República). A mesma formulação criticada no 
recurso é utilizada na doutrina especializada, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias 
estaduais, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia 
civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para 
a existência de exceção, ao não dizer, por exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Já o 
segundo argumento prende-se à literalidade do dispositivo constitucional invocado, sem atentar para os 
conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da Silva, “polícia se distingue em 
administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a 
polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das 
infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os elementos necessários ao Ministério 
Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de 
segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos 
originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido 
de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às 
atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil 
tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser ampliada por norma 
infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, exceto as militares” 
(“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou 
seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações penais”, 
independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à qual, de 
resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão pela 
qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003376-4 
 
Justificativa do requerente: 
 
A questão 49, conforme apontado no gabarito preliminar, considera correta a alternativa “B”, tal 

alternativa considera a afirmativa II correta. Tal alternativa traz a seguinte disposição: As policias civis 



órgãos estaduais que desempenham exclusivamente funções de policia judiciária, ressalvada a 
competência da União e a apuração das infrações penai militares. Ocorre que esta alternativa deve ser 
considerada incorreta, pois afirma que sem exceção as policias civis são órgãos estaduais, ocorre que o 
Distrito Federal também possui a Policia Civil e existe grande discussão sobre se este órgão é distrital ou 
federal. Uma das correntes defende que o Poder Judiciário Federal é composto pela Justiça Federal 
(atribuições específicas) e o TJDF (atribuições gerais, iguais ao de Judiciários Estaduais, e atuação 
localizada no DF), assim, ambos são próprios da União, desta forma, este entendimento pode ser estendida 
à PCDF sob a necessidade de sincronicidade de trabalhos. Isto porque a PCDF é uma polícia judiciária 
fornecida pela União ao DF, a fim de atuar junto ao Poder Judiciário local, no caso o TJDF (instituição da 
União). Portanto, em desdobramento à esta linha de raciocínio, por questões de natureza jurídica, poderia 
entender-se que a Polícia Judiciária da União seria composta pela Polícia Federal (atribuições específicas, 
em sincronicidade com a Justiça Federal) e PCDF (atribuições gerais, iguais ao das Polícias Civis de 
Estados, e com atuação local a fim de servir como polícia judiciária ao TJDF). Mesmo que esta corrente não 
seja uníssona, e se por ventura não prevaleça o entendimento que a Policia Civil do DF é órgão da União, a 
questão ainda assim está incorreta, pois a Polícia Civil do DF nunca será estadual, mas sim, distrital, visto 
que o DF não é Estado. Dessa forma, como não há alternativa correta a questão 49 deve ser anulada. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, 

está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003461-3 
 
Justificativa do requerente: 
Não se sustenta a afirmação de que as polícias civis são órgãos estaduais, pois a própria 

Constituição Federal afirma que se subordinam aos governadores dos Estados, excluindo, logicamente, 
deste âmbito, a Polícia Civil do Distrito Federal, que fica subordinada ao Governador do Distrito Federal. 
Ora, se está subordinada ao Governador do DF, não pode ser classificada como estadual. Assim, é grave 
equívoco afirmar que se trata de órgãos estaduais. Assim, todos os itens estão incorretos. Fazse necessário 
anular a questão. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, 

está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003482-0 
 
Justificativa do requerente: 
Não há assertiva correta, visto que as políciais civis não são sempre órgãos estaduais, notadamente 

a Polícia Civil do Distrito Federal. 
 
 
 



Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, 

está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003488-0 
 
Justificativa do requerente: 
O gabarito preliminar considerou como correta a alternativa "b", que dispõe que somente o item II 

estaria correto. No entanto, o item II está incorreto porque não corresponde ao que o Artigo 144, § 4º, da 
Constituição Federal disciplina, conforme segue: "às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as militares". O item II afirma que as polícias civis "desempenham exclusivamente 
funções de polícia judiciária". Percebe-se que houve omissão quanto à competência das polícias civis para 
apuração de infrações penais - exceto as militares e ressalvada a competência da União. Dessa forma, o 
item II está incorreto por causa do emprego do advérbio "exclusivamente". Requer seja anulada a questão 
por inexistência de alternativa correta. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da 
Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003490-8 
 
Justificativa do requerente: 
Ilustríssimo Sr. Examinador O gabarito preliminar apontou a alternativa "b" como a resposta da 

questão 49. Contudo entendo que inexiste resposta correta para a questão, vez que o item II está incorreto 
pois a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão distrital, e não estadual, organizado e mantido pela União (art. 
21, XIV, da Constituição da República). Ainda, o art. 144, §4º, da Constituição da República não determina 
que as funções de polícias judiciária e a apuração de infrações penais sejam as únicas atividades das 
políciais civis (a Constituição não fala em exclusividade), tanto é que em vários Estados elas são, por 
exemplo, os órgãos responsáveis pela registro e controle da identificação civil. Destarte, o candidato pede a 
Vossa Senhoria a anulação da questão, atribuindo-se o ponto correspondente a todos os candidatos. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. No que tange ao primeiro argumento, quando a assertiva II afirma que “as 

polícias civis são órgãos estaduais”, está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito 



Federal é órgão peculiar, organizado e mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas 
subordinado ao Governador do Distrito Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos 
Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da Constituição da República). A mesma formulação criticada no 
recurso é utilizada na doutrina especializada, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias 
estaduais, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia 
civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para 
a existência de exceção, ao não dizer, por exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Já o 
segundo argumento não tem qualquer respaldo na Constituição ou na doutrina, como evidencia a lição de 
Álvaro Lazzarini sobre as atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Assim, a assertiva II não merece reparo, razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003508-1 
 
Justificativa do requerente: 
A questão deve ser anulada porque não possui resposta correta. O gabarito divulgado considerou 

correta a letra B, que afirma que apenas a frase II está correta. Ocorre que a frase II também está errada. 
Vejamos. A frase II diz que "As polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente 
funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais 
militares." O erro da frase está na parte que diz que "as policias civis são órgãos estaduais." Isso porque a 
polícia do Distrito Federal, que se trata de polícia civil, não é um órgão estadual, até mesmo porque o 
Distrito Federal não é estado. Além disso, incumbe à União a sua organização e manutenção. Assim, não 
se pode afirmar genericamente que as policias civis são órgão estaduais sem conter a ressalva quanto ao 
Distrito Federal. Aliás, verifica-se que a parte final da frase II foi cópia literal de dispositivo da Constituição 
Federal, com exceção da parte inicial que ora se impugna. Dispõe o artigo 144, §4º que "às polícias civis, 
dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções 
de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares." Trata-se da parte final da frase. 
Nota-se que a parte inicial da frase, a que afirma que genericamente que as policias civis são órgãos 
estaduais, sem conter a ressalva quanto ao Distrito Federal, não encontra respaldo na Constituição Federal 
nem na doutrina. Diante disso, verifica-se que não havia resposta correta para a questão, sendo imperiosa a 
anulação.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, 

está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003509-1 
 
Justificativa do requerente: 
O gabarito afirma como correta a alternativa B, considerando como certa a assertiva II. Ocorre que a 

assertiva II, da maneira como foi posta está errada. Senão vejamos: O art. 144, § 4º da CF dispõe: "às 
polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, 
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares". Como se vê, existem 
duas incumbências às polícias civis: 1) função de polícia judiciária; 2) apuração de infrações penais, exceto 
as militares; Já na assertiva II se afirma: "as polícias civis são órgãos estaduais que desempenham 
exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das 
infrações penais militares". Da assertiva extrai-se que existe apenas uma única incumbência: a de função 
de polícia judiciária. Assim, negligenciou-se a incumbência de apuração das infrações penais, estando a 



assertiva II, por consequência, errada. Desse modo, por medida de justiça, postula-se a anulação da 
questão 49. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da 
Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003520-8 
 
Justificativa do requerente: 
A banca examinadora entendeu estar correta a assertiva “b”, na questão 49. Assim, o item II, que 

trata das polícias civis estaria correto: “as polícias civis são órgãos estaduais que desempenham 
exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das 
infrações penais militares”. Com a questão buscou-se saber se o candidato sabia a literalidade do art. 
144,§4º, da CF. Ocorre que a transcrição de tal artigo foi feita de forma equivocada na questão. Segundo 
esta, as polícias civis desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária. Entretanto, segundo a 
literalidade do mencionado artigo, além da função de polícia judiciária, a polícia civil é responsável pela 
apuração de infrações penais, o que tornaria a questão incorreta. “§ 4º - às polícias civis, dirigidas por 
delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.” Na redação original, a exceção da função 
de polícia judiciária está vinculada a União, enquanto a exceção das infrações penais, é relativas as 
infrações militares. Na tentativa da junção das proposições, houve uma confusão, gerando vício insanável 
para compreensão da resposta. Por não haver gabarito, pugna então a anulação da questão e atribuição 
dos pontos a todos os candidatos. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Ao contrário do que pressupõe a sua argumentação, o objetivo da questão 

não era “saber se o candidato sabia a literalidade do art. 144, § 4º, da CF”, mas aferir a compreensão dos 
conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da Silva, “polícia se distingue em 
administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a 
polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das 
infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os elementos necessários ao Ministério 
Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de 
segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos 
originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido 
de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às 
atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil 
tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser ampliada por norma 
infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, exceto as militares” 
(“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou 
seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações penais”, 
independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à qual, de 
resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão pela 
qual desacolho o pedido. 

 



 
Protocolo: 11913003521-8 

 
Justificativa do requerente: 
A anulação da presente questão, eis que a mesma não possui resposta correta, pois que todas as 

afirmações podem ser consideradas incorretas, inclusive a afirmação II, tida por correta pelo gabarito 
preliminar (que considerou correta a alternativa "B", que trazia a afirmação II como verdadeira, como já 
afirmado). Tal afirmativa é incorreta por diversas razões: Primeiramente, nos exatos termos do texto 
constitucional (artigo 144, § 4º, CF/88), não se pode afirmar que a polícia civil desempenhe, exclusivamente, 
funções de polícia judiciária: "Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares." Desta feita, a própria Constituição Federal faz uma distinção entre a função de polícia 
judiciária e a de apuração de infrações penais, de modo que não poderia uma questão de concurso público 
considerar correta assertiva que viola texto literal da própria Constituição da República, não sendo cabível, 
SEM QUALQUER AFIRMAÇÃO NESSE SENTIDO, discussões doutrinárias sobre a sua interpretação. 
(grifouse) Da mesma forma, é sabido que à polícia civil não é vedado investigar alguns crimes de 
competência federal (ex: tráfico de drogas internacional), devendo, ao final, remeter os autos do inquérito ao 
órgão competente, não havendo, repise-se, impedimento à mera investigação. Por fim, em se tratando de 
infrações penais militares relativas aos militares dos estados (não se trata da Justiça Militar da União, vale 
frizar), há casos em que as polícias civis possuem competência investigativa, eis que os feitos irão tramitar 
perante a Justiça Comum Estadual, se o estado-membro ao qual pertence o suposto infrator não possuir 
Justiça Militar Estadual especializada. Desta feita, percebe-se que a referida afirmativa misturou questões 
de interpretação literal do texto constitucional (1ª parte) com questões de interpretação doutrinária (2ª 
parte), de modo a gerar confusão e a não permitir ao candidato que aponte uma resposta única para a 
referida afirmativa, pelo que se faz necessária a sua anulação.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Ao contrário do que pressupõe a sua argumentação, nada obriga uma 

questão objetiva de concurso a ficar presa à literalidade de um dispositivo jurídico, como se tratasse de um 
reles exercício de memória. O objetivo da assertiva criticada era, sim, aferir a compreensão dos conceitos 
jurídicos de que o art. 144, § 4º, da Constituição da República, se serve. Conforme esclarece José Afonso 
da Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003525-8 
 
Justificativa do requerente: 
Solicita-se a anulação da questão 49, pois não há resposta possível. A assertiva dada como correta 

apresenta, em verdade, relevante incorreção. É incorreto afirmar que as polícias civis “desempenham 
EXCLUSIVAMENTE funções de polícia judiciária”, uma vez que lhes compete também a apuração de 
infrações penais. Note-se que a Constituição faz distinção entre a função de polícia judiciária e a função de 
apuração de infrações penais, nos §§ 1° e 4° do seu art. 144. Apartada da função de apuração de infrações 
penais, a função de POLÍCIA JUDICIÁRIA, no direito constitucional brasileiro, deve ser compreendida de 
forma mais restrita, como aquela de atuação no cumprimento de determinações do Poder Judiciário, 
materializada, por exemplo, na realização de perícias ou busca e apreensão por ordem judicial. A apuração 
de infrações penais, por seu turno, está identificada com o que a atual doutrina denomina POLÍCIA 
INVESTIGATIVA. Tal distinção é relevante não apenas no campo teórico; irradia evidente reflexo prático: a 



função de polícia investigativa não foi destinada com exclusividade às polícias. Em razão do exposto, pede-
se deferimento. Obrigado. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da 
Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003548-4 
 
Justificativa do requerente: 
QUESTÃO 49 Da análise da questão de número 49 da prova objetiva das disciplinas jurídicas 

observase que o gabarito considerou correta a assertiva de letra B, a qual apontava que “As policias civis 
são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a 
competência da União e a apuração das infrações penais militares.” Ocorre, todavia, que o artigo 144, § 4º, 
da Constituição Federal, é claro ao determinar que, além das funções de polícia judiciária, incumbe às 
polícias civis a apuração de infrações penais, exceto as militares. Assim, ao revés do disposto na assertiva, 
as polícias civis não desempenham exclusivamente as funções de polícia judiciária. Ademais, as policias 
civis não são apenas estaduais. Destaque-se, nesse passo, o quanto leciona o doutrinador Pedro Lenza, 
em sua obra Direito Constitucional Esquematizado, 13º edição, editora Saraiva, fl. 662 que “o art. 32, § 4.º, 
declara inexistirem polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar pertencentes ao Distrito Federal, 
devendo lei federal dispor sobre sua utilização pelo Governo do Distrito Federal. Tais instituições, embora 
subordinadas ao Governador do Distrito Federal (art. 144, § 6º.), são organizadas e mantidas diretamente 
pela União (regra esta reforçada pela redação conferida ao art. 21, xiv, pela EC n. 19/98)”. Assim, porque a 
Polícia Civil do Distrito Federal possui regime jurídico híbrido, pois organizada e mantida diretamente pela 
União e apenas subordinada ao Governador do Distrito Federal, não se pode dizer que se trata de órgão 
estadual. Então, torna-se inviável considerar como correta a assertiva no ponto em que afirma que “as 
polícias civis são estaduais”. Diante do exposto, não havendo alternativa correta, impõe-se a anulação da 
questão de n.º 49. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Seu primeiro argumento prende-se à literalidade do dispositivo 

constitucional invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece 
José Afonso da Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia 
ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas 
atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de 
fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas 
criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi 
Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra 
terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, 
Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia 
judiciária, que não pode ser ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à 
apuração das infrações penais, exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 
2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária 
abrange “a apuração de infrações penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, 



da Constituição da República - à qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Já no que 
tange ao segundo argumento, quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, está 
se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003557-2 
 
Justificativa do requerente: 
A questão deve ser anulada, pois não há alternativa correta. Isto porque, a afirmação II está errada. 

Ela diz que “as policias civis são órgãos estaduais” e não faz ressalvas. No entanto, a questão excluiu a 
Polícia Civil do Distrito Federal, que é órgão Distrital, mantido e organizado pela União nos termos do artigo 
21, inciso XIV, da Constituição Federal. Não fosse isso, as polícias civis não exercem “exclusivamente” a 
função de polícia judiciária, mas também de apuração de infrações penais, exceto as de natureza militar. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. No que tange ao primeiro argumento, quando a assertiva II afirma que “as 

polícias civis são órgãos estaduais”, está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito 
Federal é órgão peculiar, organizado e mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas 
subordinado ao Governador do Distrito Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos 
Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da Constituição da República). A mesma formulação criticada no 
recurso é utilizada na doutrina especializada, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias 
estaduais, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia 
civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para 
a existência de exceção, ao não dizer, por exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Já o 
segundo argumento prende-se à literalidade do dispositivo constitucional invocado, sem atentar para os 
conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da Silva, “polícia se distingue em 
administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a 
polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das 
infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os elementos necessários ao Ministério 
Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de 
segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos 
originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido 
de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às 
atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil 
tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser ampliada por norma 
infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, exceto as militares” 
(“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou 
seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações penais”, 
independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à qual, de 
resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão pela 
qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003574-9 
 
Justificativa do requerente: 
A QUESTÃO DEVE SER ANULADA POR NÃO CONTER QUALQUER ASSERTIVA CORRETA, 

NEM MESMO A ASSERTIVA II (GABARITO PROVISÓRIO), que incorre em dois erros. O primeiro erro está 
no fato de que a redação do art. 144, § 4º da CRFB/88 não impõe às polícias civis exercer COM 
EXCLUSIVIDADE a tarefa de polícia judiciária. Eis a redação do mencionado dispositivo constitucional: “às 
polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, 
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.”. Sendo assim, a 



CRFB/88 autoriza o legislador infraconstitucional cometer outras tarefas às polícias civis, como ocorre em 
muitos Estados em que é da polícia civil a atribuição de expedição de documentos de identificação civil, 
controle de diversões públicas etc.. E como a assertiva II diz que as polícias civis desempenharão com 
exclusividade a função de polícia judiciária, a assertiva se mostra inteiramente equivocada. Vale ressaltar 
que uma coisa é dizer ser uma tarefa exclusiva de um órgão (como é o caso da polícia judiciária da União, 
exercida pela Polícia Federal com exclusividade – art. 144, § 1º, IV), e outra coisa é dizer que um órgão 
exerce com exclusividade determinada tarefa. Foi neste sentido a assertiva II, por isso ela se mostra 
incorreta. O segundo erro reside no fato de que as polícias civis não são órgãos estaduais em todas as 
unidades federativas, uma vez que a polícia civil do Distrito Federal é órgão distrital, nos termos do § 6º do 
art. 144 da CRFB/88: “As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios.”. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Seu primeiro argumento não tem qualquer respaldo na Constituição ou na 

doutrina, como evidencia a lição de Álvaro Lazzarini sobre as atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, 
da Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de 
polícia judiciária, que não pode ser ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à 
apuração das infrações penais, exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 
2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Já no que tange ao segundo argumento, quando a 
assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, está se referindo à regra, não à exceção: a 
Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e mantido pela União (art. 21, XIV, da 
Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito Federal, assim como as Polícias 
Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da Constituição da República). A mesma 
formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, como se vê, v. g., em José Afonso da 
Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia 
judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar” (“Curso de Direito Constitucional 
Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). E note-se, por derradeiro, que a 
assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por exemplo, que “todas as polícias civis 
são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003583-7 
 
Justificativa do requerente: 
A questão mostra-se incorreta na medida em que considera correta a assertiva II, que assim 

informa: as polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia 
judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais militares. Ora, nem todas 
as polícias civis são órgãos estaduais, como leva a crer a asserção, que não aponta qualquer exceção. Há 
de se considerar a peculiar situação do Distrito Federal, cuja polícia civil, em que pese se subordine ao seu 
governador (art. 144, §6º, da CF), é organizada e mantida pela União (art. 21, XIV, da CF). Assim, ainda 
que permaneça dúvida acerca da titularidade do órgão no Distrito Federal, ou seja, se pertence à União ou 
Distrito Federal, é certo que neste caso específico não pode ser considerado estadual, tornando incorreta a 
assertiva que, como já referido, generaliza sua condição sem qualquer exceção. Ainda que pertencente 
efetivamente ao Distrito Federal, não será estadual, sendo submetida a um regime diferenciado de 
autonomia limitada. Destarte, considerando que todas as assertivas são inverídicas e não há alternativa 
contemplando tal hipótese, impões-se a ANULAÇÃO da questão. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, 

está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

 



Protocolo: 11913003592-5 
 
Justificativa do requerente: 
Da análise da questão de número 49 da prova objetiva das disciplinas jurídicas observa-se que o 

gabarito considerou correta a assertiva de letra B, a qual apontava que “As policias civis são órgãos 
estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da 
União e a apuração das infrações penais militares.” Ocorre, todavia, que o artigo 144, § 4º, da Constituição 
Federal, é claro ao determinar que, além das funções de polícia judiciária, incumbe às polícias civis a 
apuração de infrações penais, exceto as militares. Assim, ao revés do disposto na assertiva, as polícias civis 
não desempenham exclusivamente as funções de polícia judiciária. Ademais, as policias civis não são 
apenas estaduais. Destaque-se, nesse passo, o quanto leciona o doutrinador Pedro Lenza, em sua obra 
Direito Constitucional Esquematizado, 13º edição, editora Saraiva, fl. 662 que “o art. 32, § 4.º, declara 
inexistirem polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar pertencentes ao Distrito Federal, devendo lei 
federal dispor sobre sua utilização pelo Governo do Distrito Federal. Tais instituições, embora subordinadas 
ao Governador do Distrito Federal (art. 144, § 6º.), são organizadas e mantidas diretamente pela União 
(regra esta reforçada pela redação conferida ao art. 21, xiv, pela EC n. 19/98)”. Assim, porque a Polícia Civil 
do Distrito Federal possui regime jurídico híbrido, pois organizada e mantida diretamente pela União e 
apenas subordinada ao Governador do Distrito Federal, não se pode dizer que se trata de órgão estadual. 
Então, torna-se inviável considerar como correta a assertiva no ponto em que afirma que “as polícias civis 
são estaduais”. Diante do exposto, não havendo alternativa correta, impõe-se a anulação da questão de n.º 
49. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Seu primeiro argumento prende-se à literalidade do dispositivo 

constitucional invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece 
José Afonso da Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia 
ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas 
atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de 
fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas 
criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi 
Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra 
terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, 
Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia 
judiciária, que não pode ser ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à 
apuração das infrações penais, exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 
2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária 
abrange “a apuração de infrações penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, 
da Constituição da República - à qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Já no que 
tange ao segundo argumento, quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, está 
se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003605-9 
 
Justificativa do requerente: 
A questão apresenta como gabarito oficial a alínea “b”, que afirma: “II – As policiais civis são 

ÓRGÂOS ESTADUAIS que desempenham EXCLUSIVAMENTE funções de polícia judiciária, ressalvada a 
competência da União e a apuração das infrações penais militares.” Analisando a afirmativa considerada 
correta, há de se discordar por duas razões: A expressão ‘EXCLUSIVAMENTE” contraria o disposto no 
parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, eis que, conforme texto expresso desta, também 
incumbe às polícias civis, a “apuração de infrações penais”: § 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados 
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a 



apuração de infrações penais, exceto as militares. Ademais, e mais grave ainda, é a expressão “ÓRGÃOS 
ESTADUAIS” diverge da Constituição Federal, pois sabe-se que NEM TODA POLÍCIA CIVIL É ÓRGÃO 
ESTADUAL, eis que a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão Distrital (ou híbirdo), de forma que, 
principalmente por este aspecto, deve ser considera incorreta a afirmativa II da questão. Sobre o assunto, 
Pedro Lenza, em sua obra Direito Constitucional Esquematizado, 13º edição, editora Saraiva, fl. 662 que “o 
art. 32, § 4.º, declara inexistirem polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar pertencentes ao Distrito 
Federal, devendo lei federal dispor sobre sua utilização pelo Governo do Distrito Federal. Tais instituições, 
embora subordinadas ao Governador do Distrito Federal (art. 144, § 6º.), são organizadas e mantidas 
diretamente pela União (regra esta reforçada pela redação conferida ao art. 21, xiv, pela EC n. 19/98”. 
Assim, porque a Polícia Civil do Distrito Federal possui regime jurídico híbrido, pois organizada e mantida 
diretamente pela União e apenas subordinada ao Governador do Distrito Federal, NÃO SE PODE DIZER 
QUE SE TRATA DE ÓRGÃO ESTADUAL.” Assim, inviável considerar como correta a assertiva no ponto em 
que afirma que “as polícias civis são estaduais”. Por outra banda, há de se considerar que a alternativa III, 
considerada incorreta em razão do entendimento da Banca de que as Guardas Municipais não podem 
realizar o patrulhamento ostensivo das vias municipais, o que encontra resguardo na Doutrina de diversos 
juristas e frente à ausência de disposição expressa neste sentido na Constituição. Todavia, sabe-se que 
diversos municípios tem instituído Guardas Municipais, permitindo a estas o desenvolvimento de atividades 
de caráter ostensivo. A estas leis, em que pese a discussão, tem sido dado caráter constitucional, existindo 
guarda Municipal neste sentido em São Paulo, Guarulhos, entre tantas outras cidades. Veja, como exemplo, 
as ações da Guarda Municipal na Rua 25 de Março, em São Paulo. Ou, então, o caso da perseguição da 
Guarda Municipal de Osasco, que resultou na morte de menina em Heliópolis, bairro de São Paulo, tão 
noticiados nacionalmente. Estes são exemplos que encontram amparo em leis consideradas constitucionais 
nesta data, a qual exemplifico com a de n. 10.718, do Município de São Paulo, que assim dispõe: “Art. 2º - 
Compete à GUARDA CIVIL METROPOLITANA EXECUTAR POLICIAMENTO OSTENSIVO E 
PREVENTIVO, utilizandose dos meios necessários; orientar, fiscalizar e controlar o tráfego e o trânsito, no 
âmbito da competência municipal; colaborar com os órgãos públicos, nas suas atividades pertinentes; e 
demais atividades afins, nos limites e nas condições da legislação vigente. ” Neste contexto, pode ser 
considerada correta a assertiva III, frente ao pedido da questão, que NÂO AFIRMAVA NOS TERMOS DA 
CONSTITUIÇÃO, que nada fala a respeito, mas “no que tange à disciplina constitucional da segurança 
pública”. Assim, pelas razões expostas, solicita-se a alteração do Gabarito Oficial para a alínea “C”, 
considerando correta apenas a alternativa III. Caso assim não entenda a Banca Examinadora, tão 
conhecedora do tema no aspecto municipal do Estado do Rio Grande do Sul, que realmente não contempla 
hoje a possibilidade prevista no item III, e considerando as colocações acerca do item II, seja anulada a 
questão 49 por não apresentar nenhuma afirmação correta. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. No que tange ao primeiro argumento, quando a assertiva II afirma que “as 

polícias civis são órgãos estaduais”, está se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito 
Federal é órgão peculiar, organizado e mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas 
subordinado ao Governador do Distrito Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos 
Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da Constituição da República). A mesma formulação criticada no 
recurso é utilizada na doutrina especializada, como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias 
estaduais, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia 
civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para 
a existência de exceção, ao não dizer, por exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Já o 
segundo argumento contraria a disciplina constitucional da segurança pública, uma vez que o 
patrulhamento ostensivo de vias municipais insere-se na função de polícia ostensiva, que não foi atribuída 
pela Constituição da República às guardas municipais, mas às polícias militares (art. 144, § 5º). Nesse 
sentido, após salientar que os “constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma 
de polícia municipal”, José Afonso da Silva arremata: “A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade 
de constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. Aí certamente está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio 
municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é 
de polícia ostensiva, que é função exclusiva da Polícia Militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais, sublinhamos). Portanto, leis que determinem o 
exercício de funções de policiamento ostensivo por guardas municipais, como as citadas no recurso, são 
inconstitucionais. Assim, as assertivas II e III não merecem reparos, razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003606-9 
 
Justificativa do requerente: 



Da análise da questão de número 49 da prova objetiva das disciplinas jurídicas observa-se que o 
gabarito considerou correta a assertiva de letra B, a qual apontava que “As policias civis são órgãos 
estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da 
União e a apuração das infrações penais militares.” Ocorre, todavia, que o artigo 144, § 4º, da Constituição 
Federal, é claro ao determinar que, além das funções de polícia judiciária, incumbe às polícias civis a 
apuração de infrações penais, exceto as militares. Assim, ao revés do disposto na assertiva, as polícias civis 
não desempenham exclusivamente as funções de polícia judiciária. Ademais, as policias civis não são 
apenas estaduais. Destaque-se, nesse passo, o quanto leciona o doutrinador Pedro Lenza, em sua obra 
Direito Constitucional Esquematizado, 13º edição, editora Saraiva, fl. 662 que “o art. 32, § 4.º, declara 
inexistirem polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar pertencentes ao Distrito Federal, devendo lei 
federal dispor sobre sua utilização pelo Governo do Distrito Federal. Tais instituições, embora subordinadas 
ao Governador do Distrito Federal (art. 144, § 6º.), são organizadas e mantidas diretamente pela União 
(regra esta reforçada pela redação conferida ao art. 21, xiv, pela EC n. 19/98)”. Assim, porque a Polícia Civil 
do Distrito Federal possui regime jurídico híbrido, pois organizada e mantida diretamente pela União e 
apenas subordinada ao Governador do Distrito Federal, não se pode dizer que se trata de órgão estadual. 
Então, torna-se inviável considerar como correta a assertiva no ponto em que afirma que “as polícias civis 
são estaduais”. Diante do exposto, não havendo alternativa correta, impõe-se a anulação da questão de n.º 
49. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Seu primeiro argumento prende-se à literalidade do dispositivo 

constitucional invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece 
José Afonso da Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia 
ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas 
atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de 
fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas 
criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi 
Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra 
terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, 
Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia 
judiciária, que não pode ser ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à 
apuração das infrações penais, exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 
2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária 
abrange “a apuração de infrações penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, 
da Constituição da República - à qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Já no que 
tange ao segundo argumento, quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, está 
se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003626-5 
 
Justificativa do requerente: 
A QUESTÃO DEVE SER ANULADA, UMA VEZ QUE NÃO POSSUI ALTERNATIVA CORRETA. 

Com efeito, o item II da questão, considerado correto consoante gabarito preliminar (Letra B), afirma que “as 
polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, 
ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais militares”. Ocorre que o termo 
“exclusivamente” foi utilizado de forma indevida no período, uma vez que, segundo o artigo 144, §4º, da CF, 
as polícias civis não desempenham somente as funções de Polícia Judiciária, que deve ser compreendida 
de forma mais restrita, como a atuação no cumprimento de determinações do Poder Judiciário, mas também 
a apuração das infrações penais que não sejam militares, reconhecida como função de Polícia Investigativa. 
Destarte, uma vez que todos os itens apresentam irregularidades, a questão não possui alternativa correta, 
impondo-se sua anulação.  



 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da 
Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003648-1 
 
Justificativa do requerente: 
A questão nº 49 merece ser anulada, uma vez que não segue os termos delineado pelo art. 144, § 

4º da CF. Segundo o artigo, “às polícia civis incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”. Em nenhum momento a CF usou o 
termo “exclusivamente” como disse a questão 49 da prova. A razão é que poderá a Lei atribuir às polícias 
civis outras competências além daquelas esposadas pela CF. Além do mais, pelo seu texto, a CF diferencia 
“função de polícia judiciária” e “função de apuração de infrações penais”. Logo, não possuem as polícias 
civis exclusivamente “funções de polícia judiciária”, como estabeleceu a questão 49. Portanto, se o 
Legislador não impôs termos restritivos, não cabe ao examinador da prova o fazer. Nestes termos, como 
não há nenhuma outra resposta correta na questão 49, pede-se que a banca reconsidere o gabarito, 
anulando a questão.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Sua argumentação prende-se à literalidade do dispositivo constitucional 

invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece José Afonso da 
Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a 
polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 
investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via da 
ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de 
Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra terminologia, distinguindo entre 
polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, Álvaro Lazzarini chega à mesma 
conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, 
deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia judiciária, que não pode ser 
ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à apuração das infrações penais, 
exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 2000, p. 126, nota 39. Grifo original, 
sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária abrange “a apuração de infrações 
penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, da Constituição da República - à 
qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Assim, a assertiva II não merece reparo, 
razão pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003653-0 
 
Justificativa do requerente: 
Da análise da questão de número 49 da prova objetiva das disciplinas jurídicas observa-se que o 

gabarito considerou correta a assertiva de letra B, a qual apontava que “As policias civis são órgãos 
estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da 



União e a apuração das infrações penais militares.” Ocorre, todavia, que o artigo 144, § 4º, da Constituição 
Federal, é claro ao determinar que, além das funções de polícia judiciária, incumbe às polícias civis a 
apuração de infrações penais, exceto as militares. Assim, ao revés do disposto na assertiva, as polícias civis 
não desempenham exclusivamente as funções de polícia judiciária. Ademais, as policias civis não são 
apenas estaduais. Destaque-se, nesse passo, o quanto leciona o doutrinador Pedro Lenza, em sua obra 
Direito Constitucional Esquematizado, 13º edição, editora Saraiva, fl. 662 que “o art. 32, § 4.º, declara 
inexistirem polícias civil, militar e corpo de bombeiros militar pertencentes ao Distrito Federal, devendo lei 
federal dispor sobre sua utilização pelo Governo do Distrito Federal. Tais instituições, embora subordinadas 
ao Governador do Distrito Federal (art. 144, § 6º.), são organizadas e mantidas diretamente pela União 
(regra esta reforçada pela redação conferida ao art. 21, xiv, pela EC n. 19/98)”. Assim, porque a Polícia Civil 
do Distrito Federal possui regime jurídico híbrido, pois organizada e mantida diretamente pela União e 
apenas subordinada ao Governador do Distrito Federal, não se pode dizer que se trata de órgão estadual. 
Então, torna-se inviável considerar como correta a assertiva no ponto em que afirma que “as polícias civis 
são estaduais”. Diante do exposto, não havendo alternativa correta, impõe-se a anulação da questão de n.º 
49. 

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Seu primeiro argumento prende-se à literalidade do dispositivo 

constitucional invocado, sem atentar para os conceitos jurídicos de que ele se serve. Conforme esclarece 
José Afonso da Silva, “polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia 
ostensiva e a polícia judiciária”, sendo que a polícia judiciária “tem por objetivo precisamente aquelas 
atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de 
fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas 
criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito Constitucional Positivo, 
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No mesmo sentido, Uadi 
Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1180). Com outra 
terminologia, distinguindo entre polícia de segurança (no sentido de polícia ostensiva) e polícia judiciária, 
Álvaro Lazzarini chega à mesma conclusão, no que toca às atribuições da Polícia Civil: “O art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988, deixa certo que a Polícia Civil tem a só competência constitucional de polícia 
judiciária, que não pode ser ampliada por norma infraconstitucional, devendo, portanto, limitar-se à 
apuração das infrações penais, exceto as militares” (“Temas de Direito Administrativo”. São Paulo: RT, 
2000, p. 126, nota 39. Grifo original, sublinhamos). Ou seja, em sentido lato, a função de polícia judiciária 
abrange “a apuração de infrações penais”, independentemente da explicitação procedida pelo art. 144, § 4º, 
da Constituição da República - à qual, de resto, a doutrina citada não confere maior significação. Já no que 
tange ao segundo argumento, quando a assertiva II afirma que “as polícias civis são órgãos estaduais”, está 
se referindo à regra, não à exceção: a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão peculiar, organizado e 
mantido pela União (art. 21, XIV, da Constituição da República), mas subordinado ao Governador do Distrito 
Federal, assim como as Polícias Civis em geral o são aos Governadores do Estado (art. 144, § 6º, da 
Constituição da República). A mesma formulação criticada no recurso é utilizada na doutrina especializada, 
como se vê, v. g., em José Afonso da Silva: “São polícias estaduais, responsáveis pelo exercício das 
funções de segurança pública e de polícia judiciária: a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar” (“Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 759. Grifos originais). 
E note-se, por derradeiro, que a assertiva deixa espaço para a existência de exceção, ao não dizer, por 
exemplo, que “todas as polícias civis são órgãos estaduais”. Assim, a assertiva II não merece reparo, razão 
pela qual desacolho o pedido. 

 
 

Protocolo: 11913003668-8 
 
Justificativa do requerente: 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Concurso. O candidato vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no item XI, ponto 43 do Edital de ABERTURA do 12° 
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos na classe de ingresso da carreira de 
Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, apresentar pedido de reconsideração, pelos motivos abaixo 
desenvolvidos. DIREITO CONSTITUCIONAL: Questão n. 49) A questão de n. 49 solicitou que os candidatos 
analisassem três afirmações a respeito da disciplina constitucional da segurança pública e indicassem quais 
estariam corretas, e assim restou formulada: "QUESTÃO 49 – No que tange à disciplina constitucional da 
segurança pública, analise as seguintes afirmações: I. A polícia federal é órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carreira, que desempenha exclusivamente funções de polícia 
judiciária. II. As polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente funções polícia 
judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais militares. III. Os 
Municípios podem constituir guardas municipais, que desempenharão atividades de proteção de bens, 
serviços e instalações municipais, bem como o patrulhamento ostensivo das vias municipais. Quais estão 



corretas? A) Apenas I. B) Apenas II. C) Apenas III. D) Apenas I e II. E) Apenas I e III.” Apresentado o 
enunciado da questão, passa o candidato a demonstrar que a questão merece anulação, senão vejamos: O 
gabarito oficial considerou como resposta correta a alternativa de letra “B” (Apenas II). Entretanto, o art. 144 
da CF prevê que compete à polícia federal desempenhar “com exclusividade” as funções de polícia 
judiciária. Assim, no tocante ao item I, entende o candidato que se apresenta correta a afirmativa nele 
contida, em que pese o examinador ter substituído a expressão “com exclusividade” por “exclusivamente”, 
pois tal alteração não modifica o sentido da norma constitucional. Afirmar que a polícia federal desempenha 
“com exclusividade” funções de polícia judiciária da União, e afirmar que a mesma polícia desempenha 
“exclusivamente” as funções de polícia judiciária da União, transmitem idêntico sentido, qual seja, de que 
apenas a polícia federal, na esfera federal, desempenha funções de polícia judiciária, embora possua outras 
competências previstas constitucionalmente. Nesse sentido, a alternativa que deveria ter sido considerada 
correta seria a de letra “D” (Apenas I e II) e não a de letra “B” (Apenas II) como constou no gabarito oficial. 
Em face do exposto, requer se digne Vossa Excelência atribuir ao candidato a pontuação da questão de n. 
49 ou determinar a sua anulação. Pede deferimento.  

 
Manifestação do membro da Banca: 
Sem razão o recorrente. Ao afirmar que a “polícia federal é órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, que desempenha exclusivamente funções de polícia 
judiciária”, a assertiva I negligencia o exercício, pelo mesmo órgão, de funções de polícia ostensiva, 
decorrentes dos incisos II e III do art. 144, § 1º, da Constituição. Conforme esclarece José Afonso da Silva, 
“polícia se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia ostensiva e a polícia 
judiciária”, sendo que a primeira “tem por objetivo a preservação da ordem pública” e segunda “tem por 
objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação 
de sua autoria, a fim de fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva 
das condutas criminosas, por via da ação penal pública” Polícia de segurança “(“Curso de Direito 
Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 756-7. Grifos originais, sublinhamos. No 
mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, “Curso de Direito Constitucional”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
1180). Assim, a assertiva em tela está incorreta, razão pela qual desacolho o pedido. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO TRIBUTÁRIO 
 
 
QUESTÃO Nº 51 
 
Protocolo: 11913003323-3 

 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “a alternativa D deve ser considerada correta, com fundamento nos artigos 

134, inciso VII e 135, inciso I do Código Tributário Nacional. Com base nestes dispositivos, os sócios são 
considerados responsáveis solidários pelas dívidas fiscais da sociedade, na hipótese de dissolução irregular 
da sociedade (com infração à lei)”.  

 
Considerações:  
A alternativa “d” defendida pelo recorrente mostra-se incorreta uma vez que não se trata de 

presunção juris et jure. 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.”  

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo: AGA nº 591949/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux “a 
responsabilidade de sócio, por dívida fiscal da pessoa jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, 
demanda dilação probatória. A exceção de pré-executividade se mostra inadequada,quando o incidente 
envolve questão que necessita de produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do 
sócio-gerente da empresa executada”. 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003421-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “a matéria é pacificada no STJ. 1- constando os nomes dos sócios-gerentes 

da CDA, o redirecionamento é automático, cabendo ao sócio provar que não agiu com excesso de poderes, 
infração a lei (art. 135 do CTN) 2 - não constando os nomes dos sócios-gerentes na CDA o 
redirecionamento não pode ser automático, devendo a Fazenda provar que incidiram no art. 135 do CTN. 
Como se vê, o enunciado da presente questão não informa, em momento algum, que constam na certidão 
de dívida ativa os nomes dos sócios-gerentes. Por tal motivo, cabe a Fazenda fazer a prova do art. 135 do 
CTN. 

Portanto a assertiva correta é a constante na letra "E" e não a da letra "C". Ante o exposto pede-se 
a alteração do gabarito para letra "E". 

 
Considerações:  
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.”  

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo: AGA nº 591949/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux “a 
responsabilidade de sócio, por dívida fiscal da pessoa jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, 
demanda dilação probatória. A exceção de pré-executividade se mostra inadequada,quando o incidente 
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envolve questão que necessita de produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do 
sócio-gerente da empresa executada”. 

 
Especificamente, em relação à alternativa “e”, apontada pelo recorrente como correta, e aos 

argumentos por ele apresentados, destacam-se (a título ilustrativo) dois dos acórdãos que serviram de 
precedente à referida súmula.  

 
AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  

“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 

irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

 
Em vista dos precedentes referidos, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003480-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “o gabarito da questão aponta para a assertiva que afirma que "presume-se 

que ambos são responsáveis pelo débito". No entanto, o STJ firmou entendimento de que quando há o 
redirecionamento da ação, como afirma o enunciado da questão, o ônus da prova é imposto ao Fisco, que 
deve comprovar a incidência de alguma hipótese do art. 135 CTN. Segundo o STJ, só haveria a presunção 
caso os nomes dos sócios já estivesse na CDA, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA. ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FUNDADA 
EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. DISTINÇÃO. 1. Iniciada a execução 
contra a pessoa jurídica e, posteriormente, redirecionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, 
cabe ao Fisco demonstrar a presença de um dos requisitos do art. 135 do CTN. Se a Fazenda Pública, ao 
propor a ação, não visualizava qualquer fato capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, 
posteriormente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá demonstrar infração à lei, ao 
contrato social ou aos estatutos ou, ainda, dissolução irregular da sociedade. 2. Se a execução foi proposta 
contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de 
presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. 3. 
Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica e havendo indicação do nome do 
sócio-gerente na CDA como co-responsável tributário, não se trata de típico redirecionamento. Neste caso, 
o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza 
que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa. 4. Na hipótese, a execução foi proposta com base em CDA 
da qual constava o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário, do que se conclui caber a ele o 
ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN. 5. Embargos de divergência providos. ERESP 
702.232/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA À luz do exposto, requer-se a alteração do gabarito para constar 
como correta a alternativa E.” 

 
Considerações:  
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.”  

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo: AGA nº 591949/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux “a 
responsabilidade de sócio, por dívida fiscal da pessoa jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, 
demanda dilação probatória. A exceção de pré-executividade se mostra inadequada,quando o incidente 
envolve questão que necessita de produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do 
sócio-gerente da empresa executada”. 

 
Especificamente, em relação à alternativa “e”, apontada pelo recorrente como correta, e aos 

argumentos por ele apresentados, destacam-se (a título ilustrativo) dois dos acórdãos que serviram de 
precedente à referida súmula.  
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AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 

irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

 
Em vista dos precedentes referidos, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003506-1 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “a questão de nº 51 deve ter seu gabarito oficial de letra “C”, alterado para 

letra “B”, pois não segue o melhor entendimento da doutrina e da jurisprudência. Ou então deve ser 
anulada, pois não consta 

do edital, conforme será explanado. 
A alternativa “C”, considerada correta está assim redigida:  “A ambos os sócios; presume-se que 

ambos são responsáveis pelos débitos. Porém o sócio B será excluído da ação se comprovar sua condição 
em ação de embargos de devedor”.  

No entanto, tal afirmação está incorreta por dois motivos. Primeiramente o fato do sócio B ter 
poderes de administração e não os utilizar não deve ser considerado. Pelo contrário, demonstra fraude, pois 
o estatuto da empresa concedeu poderes a alguém e essa pessoa não os exerce. Ou seja, os estatutos da 
empresa devem retratar a realidade, ou então devem ser modificados. O Sócio B deveria ter providenciado 
essas alterações, como não o fez, é supostamente tão responsável quanto o sócio A. 

Sua condição de administrador de direito, mas não de fato, não o isenta da responsabilidade. Por 
outro lado, a questão de ilegitimidade passiva é matéria passível de exceção de pré-executividade, 
conforme previsto na resposta B. A exceção de pré-executividade se presta para temas examináveis de 
ofício como condições da ação e pressupostos processuais. De acordo com MARINS, “Também na 4º 
Região, já se decidiu pelo cabimento nos casos de manifesta ilegitimidade do executado, entendimento 
pretoriano também abonado pelo STJ ”.  

Porém, talvez a questão mais importante a ser levantada em relação à pergunta nº51 diz respeito 
ao edital do Concurso de Procurador do Estado. É de conhecimento que o edital deve orientar a formulação 
das perguntas e nenhuma matéria que não conste do edital pode ser objeto de questionamento. Ocorre que 
o INSTITUTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA, presente em 2 das 5 
alternativas de resposta NÃO CONSTA DO EDITAL! O edital, no que se refere a Direto Tributário e 
Processo Tributário NÃO FAZ REFERÊNCIA À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PORTANTO, NÃO 
PODERIA TER SIDO ALVO DE QUESTIONAMENTO.  

Verifica-se que o edital previu a execução fiscal e os embargos do devedor, mas não previu nenhum 
item como “defesas na execução fiscal” ou até a própria exceção de pré-executividade. Fala-se no edital em 
recursos na execução fiscal, mas a exceção de pré-executividade não é um recurso, é uma defesa 
oferecida nos próprios autos da execução. Lendo-se cada item dos pontos 19 e 20 verifica-se que NÃO 
ESTÁ PRESENTE O INSTITUTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Assim, ele não poderia ter 
sido objeto de questão, já que é essencial para o deslinde da pergunta. Portanto, caso o examinador não 
reconsidere o gabarito apontado, alterando-o para letra B, torna-se imperioso que a questão seja anulada e 
atribuído grau para todos, pois refere-se à matéria não prevista no edital do concurso. MARINS, James. 
Direito Processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4º Edição. São Paulo. Dialética, 2005. 
P.672.” 

 
 
Considerações:  
1) Quanto ao edital: 
A questão de nº 51 foi formulada com o intuito de averiguar o conhecimento dos candidatos em 

relação aos seguintes pontos: a) a aplicação jurisprudencial do artigo 135 do CTN, especialmente no 
contexto do redirecionamento da ação de execução fiscal e, b) o instrumento processual adequado à defesa 
do executado nas situações em que é necessária a dilação probatória. 

O edital previu os conteúdos necessários para responder adequadamente a questão. Nesse 
sentido, os itens 9 ( sujeição passiva), 19 ( execução fiscal), 20 ( embargos de devedor) e 22( defesa do 
contribuinte). É de lembrar que, num edital de concurso, os temas são apresentados na forma de um 
programa, ou seja, em grandes linhas. Não obstante isto, alem dos itens mencionados, também o item 19.3 
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da matéria Direito processual civil, referiu-se, expressamente, à exceção de pré-executividade nestes 
termos: 19.3. Exceção de pré-executividade. Natureza e cabimento. 

Por outro lado, a alternativa considerada correta não se refere à exceção de pré-executividade, mas 
sim, a ação de embargos de devedor. 

 
2) Quanto à alternativa correta: 
 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.” Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, o instrumento 
processual adequado é a ação de embargos de devedor. 

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Em vista do exposto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003527-8 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “a banca examinadora entendeu estar correta a assertiva “c”, na questão 51. 

No entanto, há também outra alternativa correta, qual seja, a letra “a”. Desde Maio de 2009, quando da 
entrada em vigor da lei 11.941/2009, sócio de empresas que não tenham exercido função de gerência não 
respondem mais solidariamente pelas dívidas tributárias, não podendo sequer serem incluídos pelos 
procuradores nas Certidões de Dívida Ativa.  

 
 
Considerações:  
Conforme o enunciado da questão, o problema diz respeito ao sócio com poderes de gerencia. Não 

se trata, portanto, da situação mencionada pelo recorrente. 
 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.”  

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 



 5 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Em vista do exposto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003539-6 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “ a questão 51 deve ser anulada, por abarcar assunto não previsto no edital. 

Considerando que o edital é a lei de todo certame seletivo, e que, em decorrência disso, qualquer matéria 
que não esteja no edital não pode ser questionada; considerando ainda que a exceção de pré-executividade 
em matéria tributária não está prevista no edital, não há como manter-se a questão 51, uma vez que a 
matéria em comento, apesar de não constar do edital, está presente em 2 das 5 alternativas da questão 51. 
O edital, no tópico referente à Direito Tributário e Processo Tributário, não coloca dentre as matérias 
suscetíveis de questionamento a exceção de pré executividade, do que decorre, sem dúvida, a 
impossibilidade de abarcar a matéria em questão referente a essa disciplina; o que, equivocadamente, 
ocorreu na questão 51.  

Dessa forma, diante da falta de previsão do instituto da exceção de pré-executividade no edital, e 
diante do questionamento acerca dessa matéria na questão 51, não há como manter-se a questão, eis que 
a mesma exigiu conhecimento não previsto no edital, conhecimento esse essencial para o deslinde do 
enunciado. Requer-se, portanto, a anulação da questão 51, em razão de tratar de matéria não prevista no 
edital do concurso.” 

 
 
Considerações:  
A questão de nº 51 foi formulada com o intuito de averiguar o conhecimento dos candidatos em 

relação aos seguintes pontos: a) a aplicação jurisprudencial do artigo 135 do CTN, especialmente no 
contexto do redirecionamento da ação de execução fiscal e, b) o  instrumento processual adequado à 
defesa do executado nas situações em que é necessário dilação probatória. 

O edital previu os conteúdos necessários para responder adequadamente a questão. Nesse 
sentido, os itens 9 ( sujeição passiva), 19 ( execução fiscal), 20 ( embargos de devedor) e 22( defesa do 
contribuinte). É de lembrar que, num edital de concurso, os temas são apresentados na forma de um 
programa, ou seja, em grandes linhas. Não obstante isto, alem dos itens mencionados, também o item 19.3 
da matéria Direito processual civil, referiu-se, expressamente, à exceção de pré-executividade nestes 
termos: 19.3. Exceção de pré-executividade. Natureza e cabimento. 

 
Por outro lado, a alternativa considerada correta não se refere à exceção de pré-executividade, mas 

sim, a ação de embargos de devedor. 
 
Em vista do exposto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003546-4 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “da análise da questão de número 51 da prova objetiva das disciplinas 

jurídicas observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra C. Contudo, entende-se que o 
gabarito deve ser alterado para a letra D. Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, uma vez 
constatada a dissolução irregular da sociedade, o redirecionamento da ação para os sócios-gerentes dá-se 
sob o regime de PRESUNÇÃO ABSOLUTA (ou juris et jure, como consta da assertiva “D”), não havendo a 
possibilidade jurídica de se afastar essa responsabilidade tributária: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
EXECUTADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS, PESSOAS JURÍDICAS. 
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 3. Isso posto, SÓ A 
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PROVA DE QUE A SOCIEDADE EXECUTADA NÃO FOI EXTINTA IRREGULARMENTE SERIA CAPAZ DE 
IMPEDIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ÀS RECORRENTES, questão que não mais 
pode ser analisada em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ. 4. Diante da pacífica 
jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios 
quando constatada a dissolução irregular da sociedade empresária executada, aplica-se o entendimento 
sedimentado na Súmula n. 83 do STJ, no sentido de que não se conhece do recurso especial pela 
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Agravo 
regimental não provido.” (AgRg no Ag 1067704 / SP, relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1ª Turma, 
Data da Publicação: 01/07/2009).  

Em outras palavras, partindo-se do pressuposto estabelecido no comando da questão, de que a 
sociedade foi dissolvida irregularmente, pouco importa se o sócio com poderes de administração exercia ou 
não essa função. 

Mesmo que faça prova dessa sua condição através de embargos do devedor, será ele responsável 
pelos créditos tributários devidos pela sociedade. A viabilidade dos embargos dá-se em respeito aos 
princípios constitucionais que asseguram o contraditório e a ampla defesa, mas mostrar-se-á inútil para o 
sócio que não conseguir provar que a dissolução da sociedade se deu de maneira regular, fazendo incidir 
assim o art. 135 do CTN ou o art. 1080 do Código Civil. Cumpre destacar, por fim, que a Primeira Seção do 
STJ, em julgado lapidar, estabeleceu importante distinção quanto ao momento em que poderá ocorrer esse 
redirecionamento do crédito tributário: se antes do ajuizamento do executivo fiscal, é do sócio que constar 
como co-responsável tributário na CDA o ônus de provar a ausência da dissolução irregular (provar a 
ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, e não apenasa sua ausência de culpa); se após o ajuizamento 
da ação judicial (exatamente como na questão em análise), é do Fisco o ônus de comprovar a ocorrência da 
dissolução irregular. Porém, uma vez comprovada a infração à lei, a responsabilidade dos sócios com 
poderes de administração não pode ser afastada (ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do Ministro Castro 
Meira, publicado em 26.09.2005). Dessarte, pugna-se pela troca do gabarito, considerando-se correta a 
alternativa D, ou pela anulação da questão de n.º 51. 

 
 
Considerações:  
Não assiste razão ao recorrente. A alternativa “d”, por ele defendida, mostra-se incorreta uma vez 

que não se trata de presunção juris et jure. 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.” Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, o instrumento 
processual adequado é a ação de embargos de devedor. 

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003597-5 
 
Fundamentos do recurso: 
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Segundo o recorrente, “da análise da questão de número 51 da prova objetiva das disciplinas 
jurídicas observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra C. Contudo, entende-se que o 
gabarito deve ser alterado para a letra D. Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, uma vez 
constatada a dissolução irregular da sociedade, o redirecionamento da ação para os sócios-gerentes dá-se 
sob o regime de PRESUNÇÃO ABSOLUTA (ou juris et jure, como consta da assertiva “D”), não havendo a 
possibilidade jurídica de se afastar essa responsabilidade tributária: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
EXECUTADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS, PESSOAS JURÍDICAS. 
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

Dessarte, pugna-se pela troca do gabarito, considerando-se correta a alternativa D, ou pela 
anulação da questão de n.º 51. 

 
Considerações:  
Não assiste razão ao recorrente. A alternativa “d”, por ele defendida, mostra-se incorreta uma vez 

que não se trata de presunção juris et jure. 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.” Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, o instrumento 
processual adequado é a ação de embargos de devedor. 

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003612-7 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “da análise da questão de número 51 da prova objetiva das disciplinas 

jurídicas observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra C. Contudo, entende-se que o 
gabarito deve ser alterado para a letra D. Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, uma vez 
constatada a dissolução irregular da sociedade, o redirecionamento da ação para os sócios-gerentes dá-se 
sob o regime de PRESUNÇÃO ABSOLUTA (ou juris et jure, como consta da assertiva “D”), não havendo a 
possibilidade jurídica de se afastar essa responsabilidade tributária: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
EXECUTADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS, PESSOAS JURÍDICAS. 
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 3. Isso posto, SÓ A 
PROVA DE QUE A SOCIEDADE EXECUTADA NÃO FOI EXTINTA IRREGULARMENTE SERIA CAPAZ DE 
IMPEDIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ÀS RECORRENTES, questão que não mais 
pode ser analisada em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ. 4. Diante da pacífica 
jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios 
quando constatada a dissolução irregular da sociedade empresária executada, aplica-se o entendimento 
sedimentado na Súmula n. 83 do STJ, no sentido de que não se conhece do recurso especial pela 
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divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Agravo 
regimental não provido.” (AgRg no Ag 1067704 / SP, relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1ª Turma, 
Data da Publicação: 01/07/2009).  

Em outras palavras, partindo-se do pressuposto estabelecido no comando da questão, de que a 
sociedade foi dissolvida irregularmente, pouco importa se o sócio com poderes de administração exercia ou 
não essa função. Mesmo que faça prova dessa sua condição através de embargos do devedor, será ele 
responsável pelos créditos tributários devidos pela sociedade. A viabilidade dos embargos dá-se em 
respeito aos princípios constitucionais que asseguram o contraditório e a ampla defesa, mas mostrar-se-á 
inútil para o sócio que não conseguir provar que a dissolução da sociedade se deu de maneira regular, 
fazendo incidir assim o art. 135 do CTN ou o art. 1080 do Código Civil. Cumpre destacar, por fim, que a 
Primeira Seção do STJ, em julgado lapidar, estabeleceu importante distinção quanto ao momento em que 
poderá ocorrer esse redirecionamento do crédito tributário: se antes do ajuizamento do executivo fiscal, é do 
sócio que constar como co-responsável tributário na CDA o ônus de provar a ausência da dissolução 
irregular (provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, e não apenas a sua ausência de culpa); se 
após o ajuizamento da ação judicial (exatamente como na questão em análise), é do Fisco o ônus de 
comprovar a ocorrência da dissolução irregular. Porém, uma vez comprovada a infração à lei, a 
responsabilidade dos sócios com poderes de administração não pode ser afastada (ERESP n.º 702.232/RS, 
da relatoria do Ministro Castro Meira, publicado em 26.09.2005). Dessarte, pugna-se pela troca do gabarito, 
considerando-se correta a alternativa D, ou pela anulação da questão de n.º 51.” 

 
Considerações:  
Não assiste razão ao recorrente. A alternativa “d”, por ele defendida, mostra-se incorreta uma vez 

que não se trata de presunção juris et jure. 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.” Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, o instrumento 
processual adequado é a ação de embargos de devedor. 

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003616-7 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “a questão deve ter o gabarito alterado para letra “d”, haja vista que, segundo 

a jurisprudência do STJ, uma vez constatada a dissolução irregular da sociedade o redirecionamento da 
ação para os sócios-gerentes dá-se sob o regime de PRESUNÇÃO ABSOLUTA (ou juris et jure, como 
consta da assertiva “D”), não havendo a possibilidade jurídica de se afastar essa responsabilidade tributária: 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS, 
PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 
(...) 3. Isso posto, SÓ A PROVA DE QUE A SOCIEDADE EXECUTADA NÃO FOI EXTINTA 
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IRREGULARMENTE SERIA CAPAZ DE IMPEDIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ÀS 
RECORRENTES, questão que não mais pode ser analisada em sede de recurso especial, à luz da Súmula 
7 do STJ. 4. Diante da pacífica jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade do redirecionamento da 
execução fiscal aos sócios quando constatada a dissolução irregular da sociedade empresária executada, 
aplica-se o entendimento sedimentado na Súmula n. 83 do STJ, no sentido de que não se conhece do 
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1067704 / SP, relator: Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, 1ª Turma, Data da Publicação: 01/07/2009). Ou seja, partindo-se do pressuposto 
estabelecido no comando da questão, de que a sociedade foi dissolvida irregularmente, pouco importa se o 
sócio com poderes de administração exercia ou não essa função. Mesmo que faça prova dessa sua 
condição através de embargos do devedor, será ele responsável pelos créditos tributários devidos pela 
sociedade. A viabilidade dos embargos dá-se em respeito aos princípios constitucionais que asseguram o 
contraditório e a ampla defesa, mas mostrar-se-á inútil para o sócio que não conseguir provar que a 
dissolução da sociedade deu-se de maneira regular, fazendo incidir assim o art. 135 do CTN ou o art. 1080 
do Código Civil. Vale mencionar, por fim, que a Primeira Seção do STJ, em julgado lapidar, estabeleceu 
importante distinção quanto ao momento em que poderá ocorrer esse redirecionamento do crédito tributário: 
se antes do ajuizamento do executivo fiscal, é do sócio que constar como coresponsável tributário na CDA o 
ônus de provar a ausência da dissolução irregular (provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, e 
não apenas a sua ausência de culpa); se após o ajuizamento da ação judicial (exatamente como na questão 
em análise), é do Fisco o ônus de comprovar a ocorrência da dissolução irregular. Mas uma vez 
comprovada a infração à lei, a responsabilidade dos sócios com poderes de administração não pode ser 
afastada (ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do Ministro Castro Meira, publicado em 26.09.2005)” 

 
Considerações:  
Não assiste razão ao recorrente. A alternativa “d”, por ele defendida, mostra-se incorreta uma vez 

que não se trata de presunção juris et jure. 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.” Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, o instrumento 
processual adequado é a ação de embargos de devedor. 

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003658-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “ o gabarito oficial considerou como resposta correta a alternativa de letra “C” 

(a ambos os sócios; presume-seque ambos são responsáveis pelos débitos. Porém, o sócio B será excluído 
da ação se comprovar sua condição em ação de embargos de devedor). No entanto, segundo a 
jurisprudência do STJ, uma vez constatada a dissolução irregular da sociedade, o redirecionamento da ação 
para os sócios-gerentes dá-se sob o regime de PRESUNÇÃO ABSOLUTA (ou juris et jure, como consta da 
assertiva “D”), não havendo a possibilidade jurídica de se afastar essa responsabilidade: “PROCESSUAL 
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CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA EXECUTADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS, PESSOAS 
JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 3. Isso 
posto, SÓ A PROVA DE QUE A SOCIEDADE EXECUTADA NÃO FOI EXTINTA IRREGULARMENTE 
SERIA CAPAZ DE IMPEDIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ÀS RECORRENTES, 
questão que não mais pode ser analisada em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ. 4. 
Diante da pacífica jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade do redirecionamento da execução 
fiscal aos sócios quando constatada a dissolução irregular da sociedade empresária executada, aplica-se o 
entendimento sedimentado na Súmula n. 83 do STJ, no sentido de que não se conhece do recurso especial 
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. 
Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1067704 / SP, relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1ª 
Turma, Data da Publicação: 01/07/2009). Ou seja, partindo-se do pressuposto estabelecido no comando da 
questão, de que a sociedade foi dissolvida irregularmente, pouco importa se o sócio com poderes de 
administração exercia ou não essa função. Mesmo que faça prova dessa sua condição através de 
embargos do devedor, será ele responsável pelos créditos tributários devidos pela sociedade. A viabilidade 
dos embargos dá-se em respeito aos princípios constitucionais que asseguram o contraditório e a ampla 
defesa, mas mostrar-se-á inútil para o sócio que não conseguir provar que a dissolução da sociedade deu-
se de maneira regular, fazendo incidir assim o 

art. 135 do CTN ou o art. 1080 do Código Civil. Vale mencionar, por fim, que a Primeira Seção do 
STJ, em julgado lapidar, estabeleceu importante distinção quanto ao momento em que poderá ocorrer esse 
redirecionamento do crédito tributário: se antes do ajuizamento do executivo fiscal, é do sócio que constar 
como co-responsável tributário na CDA o ônus de provar a ausência da dissolução irregular (provar a 
ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, e não apenas a sua ausência de culpa); se após o ajuizamento 
da ação judicial (exatamente como na questão em análise), é do Fisco o ônus de comprovar a ocorrência da 
dissolução irregular. Mas uma vez comprovada a infração à lei, a responsabilidade dos sócios com poderes 
de administração não pode ser afastada (ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do Ministro Castro Meira, 
publicado em 26.09.2005). Em face do exposto, requer se digne Vossa Excelência atribuir ao candidato a 
pontuação da questão de n. 51 ou determinar a sua anulação, uma vez que, de acordo com a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, a alternativa que melhor expressa a resposta correta é a de letra “D”. Pede 
deferimento.” 

 
Considerações:  
Não assiste razão ao recorrente. A alternativa “d”, por ele defendida, mostra-se incorreta uma vez 

que não se trata de presunção juris et jure. 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.” Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, o instrumento 
processual adequado é a ação de embargos de devedor. 

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
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Protocolo: 11913003670-6 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “ o gabarito oficial considerou como resposta correta a alternativa de letra “C” 

(a ambos os sócios; presume-seque ambos são responsáveis pelos débitos. Porém, o sócio B será excluído 
da ação se comprovar sua condição em ação de embargos de devedor). No entanto, segundo a 
jurisprudência do STJ, uma vez constatada a dissolução irregular da sociedade, o redirecionamento da ação 
para os sócios-gerentes dá-se sob o regime de PRESUNÇÃO ABSOLUTA (ou juris et jure, como consta da 
assertiva “D”), não havendo a possibilidade jurídica de se afastar essa responsabilidade: “PROCESSUAL 
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA EXECUTADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS, PESSOAS 
JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 3. Isso 
posto, SÓ A PROVA DE QUE A SOCIEDADE EXECUTADA NÃO FOI EXTINTA IRREGULARMENTE 
SERIA CAPAZ DE IMPEDIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ÀS RECORRENTES, 
questão que não mais pode ser analisada em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ. 4. 
Diante da pacífica jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade do redirecionamento da execução 
fiscal aos sócios quando constatada a dissolução irregular da sociedade empresária executada, aplica-se o 
entendimento sedimentado na Súmula n. 83 do STJ, no sentido de que não se conhece do recurso especial 
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. 
Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1067704 / SP, relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1ª 
Turma, Data da Publicação: 01/07/2009). Ou seja, partindo-se do pressuposto estabelecido no comando da 
questão, de que a sociedade foi dissolvida irregularmente, pouco importa se o sócio com poderes de 
administração exercia ou não essa função. Mesmo que faça prova dessa sua condição através de 
embargos do devedor, será ele responsável pelos créditos tributários devidos pela sociedade. A viabilidade 
dos embargos dá-se em respeito aos princípios constitucionais que asseguram o contraditório e a ampla 
defesa, mas mostrar-se-á inútil para o sócio que não conseguir provar que a dissolução da sociedade deu-
se de maneira regular, fazendo incidir assim o art. 135 do CTN ou o art. 1080 do Código Civil. Vale 
mencionar, por fim, que a Primeira Seção do STJ, em julgado lapidar, estabeleceu importante distinção 
quanto ao momento em que poderá ocorrer esse redirecionamento do crédito tributário: se antes do 
ajuizamento do executivo fiscal, é do sócio que constar como co-responsável tributário na CDA o ônus de 
provar a ausência da dissolução irregular (provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, e não 
apenas a sua ausência de culpa); se após o ajuizamento da ação judicial (exatamente como na questão em 
análise), é do Fisco o ônus de comprovar a ocorrência da dissolução irregular. Mas uma vez comprovada a 
infração à lei, a responsabilidade dos sócios com poderes de administração não pode ser afastada (ERESP 
n.º 702.232/RS, da relatoria do Ministro Castro Meira, publicado em 26.09.2005). Em face do exposto, 
requer se digne Vossa Excelência atribuir ao candidato a pontuação da questão de n. 51 ou determinar a 
sua anulação, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alternativa 
que melhor expressa a resposta correta é a de letra “D”. Pede deferimento.” 

 
Considerações:  
Não assiste razão ao recorrente. A alternativa “d”, por ele defendida, mostra-se incorreta uma vez 

que não se trata de presunção juris et jure. 
A alternativa “C”, considerada como correta, tem suporte na jurisprudência do STJ e em recente 

Súmula editada por aquele Tribunal. Mais especificamente a súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de 
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 
demandem dilação probatória.” Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, o instrumento 
processual adequado é a ação de embargos de devedor. 

Dentre os precedentes que deram origem ao enunciado há casos semelhantes ao proposto pela 
questão 51, neste sentido, a título de exemplo:  

AGA nº 561854/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: “Havendo indícios de que a empresa encerrou 
irregularmente suas atividades, é possível redirecionar a execução ao sócio, a quem cabe provar o contrário 
em sede de embargos à execução, e não pela estreita via da exceção de pré-executividade.”  

AgRg no Ag 1163237 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, cuja ementa tem o seguinte teor:  
“A orientação adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a 
qual entende que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular" (EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
22.09.08; EREsp 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.08). 

 
EDcl no AgRg no REsp 1075164 / BA, Rel. Min. Ministro HUMBERTO MARTINS  
“O acórdão regional assim consignou, às fls. 77: "Desse modo, legítima a pretensão de inclusão no 

pólo passivo da relação processual de sócio de empresa extinta, irregularmente, sendo juridicamente 
admissível sua citação, esteja, ou não, seu nome inserto na certidão de dívida ativa (AI n. 
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2003.01.00.003133-2/MG), competindo-lhe comprovar, em dilação probatória, por meio do remédio 
processual adequado, os Embargos à Execução Fiscal, que não é ou não foi diretor, gerente ou 
representante da executada e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pelo tributo 
devido". 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 

 
 
QUESTÃO Nº 53 
 
Protocolo: 11913003326-3 
 

Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, a alternativa "c",considerada como correta,  indica que a responsabilidade 

tributária do síndico em relação aos tributos devidos pela massa falida se dá através de responsabilidade 
por transferência. Entretanto, esta responsabilidade está elencada no art 134 do CTN como uma espécie de 
responsabilidade solidária. Portanto, pela litera do CTN, não há transferência de responsabilidade tributária, 
pois pelo instituto da solidariedade, ambos devedores podem ser chamados à quitação da dívida tributária. 
A doutrina reconhece que os casos elencados no Art 134 do CTN, na verdade são espécies de 
responsabilidade subsidiária, o que também não encontra respaldo no gabarito oficial da banca. Isto porque 
a responsabilidade subsidiária estabelece uma ordem de preferência na satisfação, mas em nenhum 
momento significa o mesmo que "responsabilidade por transferência". 

 
Considerações: grau e origem 
As considerações do recorrente são corretas no que concerne ao grau de responsabilidade do 

sujeito passivo indireto. Porém, não é disso que trata a questão 53. O que se exigia é que o candidato 
demonstrasse seus conhecimentos sobre o modo de constituição da responsabilidade tributária, se por 
transferência ou por substituição. 

 
Assim, na responsabilidade por substituição, mediante lei, terceira pessoa assume o lugar daquele 

que realiza o fato tributável, antes mesmo da sua ocorrência. É o que ocorre com a montadora 
relativamente aos fatos geradores produzidos pela revendedora.  

 
No caso da responsabilidade por transferência, terceira pessoa ocupa o lugar do contribuinte após a 

ocorrência do fato que deu origem a obrigação tributária, é o que ocorre com a incorporadora e com o 
síndico, nas situações mencionadas na questão. 

 
Portanto, sem razão o recorrente. 
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QUESTÃO Nº 54 
 
Protocolo: 11913003345-0 
 

Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente a alternativa “e” não se compatibiliza com a literalidade do artigo 111 do 

Código Tributário Nacional, que diz, no inciso II, que a outorga de isenção deve ser interpretada 
“literalmente”.  

De outra parte, sustenta que, admitida a interpretação restritiva, há uma outra alternativa correta 
para a questão 54, qual seja, a alternativa “b”: “As imunidades se caracterizam como hipóteses de não 
incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente, enquanto que as 
isenções se caracterizam como dispensa legal do tributo e por isso são interpretadas restritivamente”. 
Refere-se a doutrina de José Souto Maior Borges (Isenções Tributárias. 1969. p. 208).relativamente ao 
conceito de isenção nos termos mencionados na alternativa “b”. 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003413-2 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente “as imunidades são interpretadas segundo valores constitucionais relevantes, 

mas sempre de maneira restritiva ou literal. É o que se depreende da leitura da ementa do seguinte julgado 
do STF: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. Serviços de transporte de 
minerais. CF, art. 155, § 3º. Normas constitucionais concessivas de benefício. Interpretação Restritiva. 
Recurso improvido (14/03/2006 SEGUNDA TURMA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 170.784-4 MINAS 
GERAIS). 

Daí que a questão 54 deve ser anulada. 
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Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

A ementa trazida pelo recorrente não é apta para afastar a alternativa apontada como correta. 
Primeiro porque se refere a uma única decisão, tomada em caráter não unânime e por uma das turmas do 
STF.  

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e” 
como correta. 

 
 

Protocolo: 11913003426-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente o gabarito deve ser alterado para a letra “b”, porque o conceito referente à 

imunidades e isenções se coadunam com a letra "b" conforme doutrina majoritária, e não com a letra "E" 
 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
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abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003470-1 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente a alternativa “C” também se encontra correta, o que enseja a anulação da 

questão atribuindo ponto a todos os candidatos. Alega que a jurisprudência do STF “é plena ao declarar que 
as imunidades tributárias devem ser interpretadas de forma restritiva, ou melhor, literal. Nesse sentido o 
aresto que se colaciona a seguir: 

 RE 170784 / MG - MINAS GERAIS RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM Julgamento: 14/03/2006 Órgão Julgador: Segunda 
Turma Publicação DJ 04-08-2006 PP- 00078 EMENT VOL-02240-04 PP-00658 RTJ VOL-00201-02 PP-
00730 RB v. 18, n. 515, 2006, p. 36-38 

LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 250-260 RDDT n. 133, 2006, p. 176-180 RET v. 9, n. 51, 2006, p. 
90-97 Parte(s) RECTE. : TRANSPORTADORA MENEZES LTDA E OUTRO ADV. : WANDER SANTOS 
PINTO E OUTROS RECDO. : MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS ADV. : ANTONIO RIBEIRO 
ROMANELLI E OUTRO 

Ementa EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. Serviços de transporte de 
minerais. CF, art. 155, § 3º. Normas constitucionais concessivas de benefício. Interpretação Restritiva. 
Recurso improvido Decisão Após o voto do Senhor Ministro-Relator conhecendo do recurso e lhe dando 
provimento, o julgamento foi adiado, em virtude de pedido de vista do Senhor Ministro Nelson Jobim. 2a. 
Turma, 10.08.99. Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, negou-lhe 
provimento, vencido o Ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão o Ministro Nelson Jobim. Presidiu, este 
julgamento, o Senhor Ministro Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, neste julgamento, a Senhora 
Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma, 14.03.2006.  Outrossim, em face ao princípio da taxatividade que rege as 
relações tributárias, não há como estabelecer outra forma de interpretação das imunidades, enquanto 
exceções ao poder de tributar do Estado.” 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
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abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

A ementa trazida pelo recorrente não é apta para afastar a alternativa apontada como correta. 
Primeiro porque se refere a uma única decisão, tomada em caráter não unânime e por uma das turmas do 
STF.  

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003499-8 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente a alternativa “C” também se encontra correta, o que enseja a anulação da 

questão atribuindo ponto a todos os candidatos. Alega que a jurisprudência do STF “é plena ao declarar que 
as imunidades tributárias devem ser interpretadas de forma restritiva, ou melhor, literal. Nesse sentido o 
aresto que se colaciona a seguir: 

 RE 170784 / MG - MINAS GERAIS RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM Julgamento: 14/03/2006 Órgão Julgador: Segunda 
Turma Publicação DJ 04-08-2006 PP- 00078 EMENT VOL-02240-04 PP-00658 RTJ VOL-00201-02 PP-
00730 RB v. 18, n. 515, 2006, p. 36-38 

LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 250-260 RDDT n. 133, 2006, p. 176-180 RET v. 9, n. 51, 2006, p. 
90-97 Parte(s) RECTE. : TRANSPORTADORA MENEZES LTDA E OUTRO ADV. : WANDER SANTOS 
PINTO E OUTROS RECDO. : MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS ADV. : ANTONIO RIBEIRO 
ROMANELLI E OUTRO 

Ementa EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. Serviços de transporte de 
minerais. CF, art. 155, § 3º. Normas constitucionais concessivas de benefício. Interpretação Restritiva. 
Recurso improvido Decisão Após o voto do Senhor Ministro-Relator conhecendo do recurso e lhe dando 
provimento, o julgamento foi adiado, em virtude de pedido de vista do Senhor Ministro Nelson Jobim. 2a. 
Turma, 10.08.99. Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, negou-lhe 
provimento, vencido o Ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão o Ministro Nelson Jobim. Presidiu, este 
julgamento, o Senhor Ministro Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, neste julgamento, a Senhora 
Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma, 14.03.2006.  Outrossim, em face ao princípio da taxatividade que rege as 
relações tributárias, não há como estabelecer outra forma de interpretação das imunidades, enquanto 
exceções ao poder de tributar do Estado.” 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
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interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

A ementa trazida pelo recorrente não é apta para afastar a alternativa apontada como correta. 
Primeiro porque se refere a uma única decisão, tomada em caráter não unânime e por uma das turmas do 
STF.  

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003503-1 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente a alternativa “C” também se encontra correta, o que enseja a anulação da 

questão atribuindo ponto a todos os candidatos. Alega que a jurisprudência do STF “é plena ao declarar que 
as imunidades tributárias devem ser interpretadas de forma restritiva, ou melhor, literal. Nesse sentido o 
aresto que se colaciona a seguir: 

 RE 170784 / MG - MINAS GERAIS RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM Julgamento: 14/03/2006 Órgão Julgador: Segunda 
Turma Publicação DJ 04-08-2006 PP- 00078 EMENT VOL-02240-04 PP-00658 RTJ VOL-00201-02 PP-
00730 RB v. 18, n. 515, 2006, p. 36-38 

LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 250-260 RDDT n. 133, 2006, p. 176-180 RET v. 9, n. 51, 2006, p. 
90-97 Parte(s) RECTE. : TRANSPORTADORA MENEZES LTDA E OUTRO ADV. : WANDER SANTOS 
PINTO E OUTROS RECDO. : MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS ADV. : ANTONIO RIBEIRO 
ROMANELLI E OUTRO 

Ementa EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. Serviços de transporte de 
minerais. CF, art. 155, § 3º. Normas constitucionais concessivas de benefício. Interpretação Restritiva. 
Recurso improvido Decisão Após o voto do Senhor Ministro-Relator conhecendo do recurso e lhe dando 
provimento, o julgamento foi adiado, em virtude de pedido de vista do Senhor Ministro Nelson Jobim. 2a. 
Turma, 10.08.99. Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, negou-lhe 
provimento, vencido o Ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão o Ministro Nelson Jobim. Presidiu, este 
julgamento, o Senhor Ministro Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, neste julgamento, a Senhora 
Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma, 14.03.2006.  Outrossim, em face ao princípio da taxatividade que rege as 
relações tributárias, não há como estabelecer outra forma de interpretação das imunidades, enquanto 
exceções ao poder de tributar do Estado.” 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
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às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

A ementa trazida pelo recorrente não é apta para afastar a alternativa apontada como correta. 
Primeiro porque se refere a uma única decisão, tomada em caráter não unânime e por uma das turmas do 
STF.  

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003542-4 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente “a questão 54 deva ser anulada, uma vez que possui duas assertivas que 

podem ser consideradas corretas, dependendo de como se analisa a questão. O gabarito considerou como 
correta a afirmativa E, porém, a assertiva B também está correta, principalmente em se analisando essas 
duas afirmações conjuntamente. A assertiva B, no que tange à imunidade, afirma que são “hipóteses de 
incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente [...]”. Por sua vez, a 
assertiva E, também no que tange à imunidade, induz que “operam no plano da definição de competências 
e por isso são interpretadas segundo os valores constitucionalmente relevantes [...]” Se as imunidades 
devem ser interpretadas de acordo com os valores constitucionalmente relevantes, como se justifica o 
entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal em relação à imunidade dos livros, jornais, periódicos e 
o papel destinado à sua impressão, contida no artigo 150, inciso IV, alínea d, da Constituição Federal? Ora, 
a imunidade ali prevista visa justamente a valorizar a educação, o acesso à leitura, que são valores 
constitucionalmente relevantes. Porém, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, inúmeras vezes, que essa 
imunidade inclui tão-somente o papel destinado à impressão, não incluindo outros insumos destinados à 
confecção dos livros, senão veja-se:  

"Imunidade conferida pelo art. 150, VI, d da Constituição. Impossibilidade de ser estendida a outros 
insumos não compreendidos no significado da expressão ‘papel destinado à sua impressão’. Precedentes 
do Tribunal." (RE 324.600-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-9-02, DJ de 25-10-02). No mesmo 
sentido: RE 372.645-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20-10-09, 1ª Turma, DJE de 13-11-09. 
Portanto, o caso em tela demonstra, claramente, que, nem sempre as imunidades são interpretadas 
conforme os valores constitucionalmente relevantes, como pressupõe, categoricamente, a assertiva E; mas 
sim, demonstra que, em muitos casos, as imunidades são interpretadas literalmente, conforme previsto na 
assertiva B, ainda que de encontro a outros valores constitucionalmente relevantes. Sendo assim, a 
assertiva B também está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo 
também ser acolhida como resposta correta, o que levaria a questão a ter duas respostas corretas 
(assertivas B e E), decorrendo disso a necessidade de sua anulação. 

 
 
 
Considerações: 
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Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 
conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

A ementa trazida pelo recorrente e, bem assim, os seus argumentos, apenas confirmam que a 
alternativa correta é a de letra “e”. 

 
Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 

correta. 
 
 

Protocolo: 11913003615-7 
 
Fundamentos do recurso: 
QUESTÃO N.º 54 Da análise da questão de número 54 da prova objetiva das disciplinas jurídicas 

observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra E. Ocorre, entretanto, que o conteúdo da 
assertiva da letra B também se mostra correto ao afirmar que “As imunidades se caracterizam como 
hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente, 
enquanto que as isenções se caracterizam como dispensa legal do tributo e por isso são interpretadas 
restritivamente”. Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Alexandre, em sua obra Direito Tributário 
Esquematizado, 3ª edição, Editora Método, página 190, afirma que “a isenção consiste na dispensa legal do 
pagamento do tributo”. Ainda, refere que a não-incidência constitucionalmente qualificada configura a 
própria definição de imunidade. Ademais, no que toca à forma de interpretação das isenções e imunidades, 
também não se verifica qualquer erro na assertiva B, conforme ilustram os seguintes julgados:  

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBREO LUCRO SOBRE RECEITAS DECORRENTES 
DE EXPORTAÇÃO. ART. 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88. CABIMENTO DA EXAÇÃO. IMUNIDADE. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL. De acordo com o art. 149, § 2º, inciso I, da Carta Magna, alterado pela EC n. 
33/2001, a imunidade tributária abrange tão-somente as contribuições sociais que incidem sobre o 
faturamento ou receita, decorrentes de operações de exportação, o que não é o caso da Contribuição Social 
sobre o Lucro, cujo fato gerador provém do lucro, conceito que não se confunde com receita. Quando se 
trata de isenção, imunidade, a interpretação deve ser literal. A imunidade tem que ser considerada na sua 
exata dimensão. As receitas advindas da exportação são objetivamente excluídas de exigências tributárias, 
no caso das contribuições. Trata-se de imunidade objetiva, e não subjetiva, não se dirigindo à pessoa, como 
nas imunidades recíprocas, entre União, Estados, Municípios, Distrito Federal e outras. A empresa é um 
conjunto e, portanto, ela apresentará, como qualquer outra empresa não-imune, na forma prevista na 
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legislação do imposto de renda, a declaração e o cálculo também desse adicional. Portanto, se não houver 
lucro, não haverá exigência da contribuição social sobre o lucro da empresa. (Apelação em Mandado de 
Segurança n.º 2006.51.01.005615-4, Quarta Turma Especializada, TRF2, Relator Alberto Nogueira, Julgado 
em 26/02/2008) IPI. II. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM IMUNIDADE. 
REVALORAÇÃO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. POR ANALOGIA. 
IMUNIDADE. ART. 14, INCISO I, DO CTN. I - Conforme consignado no v. acórdão, em ação declaratória 
anterior já transitada em julgado, foi concedido benefício de imunidade tributária para a recorrida. 
Entretanto, ela adquiriu diversos produtos, em sua maioria de informática, e os transferiu para entidades que 
não haviam sido beneficiadas pelo referido benefício. Asseverou-se no acórdão que não havia indícios de 
que as realocações teriam sido efetuadas em benefício de particulares, restando admissível as 
transferências. II - Ao entender legais as realocações, sob o fundamento de que elas não se deram em 
benefício particular, o acórdão afrontou o que determina o art. 14 do CTN, inciso I, que proíbe entidades 
beneficiadas por imunidade de distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título. III - O artigo encimado não se preocupa apenas com a distribuição de lucros ou participação 
no resultado entre pessoas físicas que laborem para a entidade. Pela inteligência do artigo, sua intenção é 
coibir a transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida imunidade para entidades ou 
pessoas que não tenham o referido benefício. IV - Ademais, é cediço que as regras isentivas devem ser 
interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. Por analogia, aplicável o citado artigo também 
às imunidades, pois qualquer benefício que excepcione o dever de cumprir obrigação tributária deve ser 
interpretado restritivamente. V - Ao permitir que a recorrida adquira produtos não-tributados e os repasse 
para suas conveniadas, praticamente, estendendo a referida imunidade a essas entidades, em sentido 
contrário ao que já definido em ação declaratória anterior, o v. acórdão ofende também o que determina o 
art. 111 do CTN. VI - Recurso especial provido (REsp 1052830/RS, Primeira Turma, Superior Tribunal de 
Justiça, Relator Ministro Francisco Falcão, Julgado em 21/10/2008) Diante do exposto, porque existem duas 
assertivas corretas – letras B e E -, impõe-se a nulidade da questão. 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

As ementas trazidas pelo recorrente nada acrescentam ao tema, uma vez que são de autoria do 
TRF da 2ª Região e do STJ. Em se tratando de imunidades – matéria constitucional, portanto – a 
competência em última instancia é do STF. 
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Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003656-0 
 
Fundamentos do recurso: 
QUESTÃO N.º 54 Da análise da questão de número 54 da prova objetiva das disciplinas jurídicas 

observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra E. Ocorre, entretanto, que o conteúdo da 
assertiva da letra B também se mostra correto ao afirmar que “As imunidades se caracterizam como 
hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente, 
enquanto que as isenções se caracterizam como dispensa legal do tributo e por isso são interpretadas 
restritivamente”. Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Alexandre, em sua obra Direito Tributário 
Esquematizado, 3ª edição, Editora Método, página 190, afirma que “a isenção consiste na dispensa legal do 
pagamento do tributo”. Ainda, refere que a não-incidência constitucionalmente qualificada configura a 
própria definição de imunidade. Ademais, no que toca à forma de interpretação das isenções e imunidades, 
também não se verifica qualquer erro na assertiva B, conforme ilustram os seguintes julgados:  

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBREO LUCRO SOBRE RECEITAS DECORRENTES 
DE EXPORTAÇÃO. ART. 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88. CABIMENTO DA EXAÇÃO. IMUNIDADE. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL. De acordo com o art. 149, § 2º, inciso I, da Carta Magna, alterado pela EC n. 
33/2001, a imunidade tributária abrange tão-somente as contribuições sociais que incidem sobre o 
faturamento ou receita, decorrentes de operações de exportação, o que não é o caso da Contribuição Social 
sobre o Lucro, cujo fato gerador provém do lucro, conceito que não se confunde com receita. Quando se 
trata de isenção, imunidade, a interpretação deve ser literal. A imunidade tem que ser considerada na sua 
exata dimensão. As receitas advindas da exportação são objetivamente excluídas de exigências tributárias, 
no caso das contribuições. Trata-se de imunidade objetiva, e não subjetiva, não se dirigindo à pessoa, como 
nas imunidades recíprocas, entre União, Estados, Municípios, Distrito Federal e outras. A empresa é um 
conjunto e, portanto, ela apresentará, como qualquer outra empresa não-imune, na forma prevista na 
legislação do imposto de renda, a declaração e o cálculo também desse adicional. Portanto, se não houver 
lucro, não haverá exigência da contribuição social sobre o lucro da empresa. (Apelação em Mandado de 
Segurança n.º 2006.51.01.005615-4, Quarta Turma Especializada, TRF2, Relator Alberto Nogueira, Julgado 
em 26/02/2008) IPI. II. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM IMUNIDADE. 
REVALORAÇÃO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. POR ANALOGIA. 
IMUNIDADE. ART. 14, INCISO I, DO CTN. I - Conforme consignado no v. acórdão, em ação declaratória 
anterior já transitada em julgado, foi concedido benefício de imunidade tributária para a recorrida. 
Entretanto, ela adquiriu diversos produtos, em sua maioria de informática, e os transferiu para entidades que 
não haviam sido beneficiadas pelo referido benefício. Asseverou-se no ac órdão que não havia indícios de 
que as realocações teriam sido efetuadas em benefício departiculares, restando admissível as 
transferências. II - Ao entender legais as realocações, sob ofundamento de que elas não se deram em 
benefício particular, o acórdão afrontou o que determina o art. 14 do CTN, inciso I, que proíbe entidades 
beneficiadas por imunidade de distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título. III - O artigo encimado não se preocupa apenas com a distribuição de lucros ou participação 
no resultado entre pessoas físicas que laborem para a entidade. Pela inteligência do artigo, sua intenção é 
coibir a transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida imunidade para entidades ou 
pessoas que não tenham o referido benefício. IV - Ademais, é cediço que as regras isentivas devem ser 
interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. Por analogia, aplicável o citado artigo também 
às imunidades, pois qualquer benefício que excepcione o dever de cumprir obrigação tributária deve ser 
interpretado restritivamente. V - Ao permitir que a recorrida adquira produtos não-tributados e os repasse 
para suas conveniadas, praticamente, estendendo a referida imunidade a essas entidades, em sentido 
contrário ao que já definido em ação declaratória anterior, o v. acórdão ofende também o que determina o 
art. 111 do CTN. VI - Recurso especial provido (REsp 1052830/RS, Primeira Turma, Superior Tribunal de 
Justiça, Relator Ministro Francisco Falcão, Julgado em 21/10/2008) Diante do exposto, porque existem duas 
assertivas corretas – letras B e E -, impõe-se a nulidade da questão. 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
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às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

As ementas trazidas pelo recorrente nada acrescentam ao tema, uma vez que são de autoria do 
TRF da 2ª Região e do STJ. Em se tratando de imunidades – matéria constitucional, portanto – a 
competência em última instancia é do STF. 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003610-7 
 
Fundamentos do recurso: 
QUESTÃO N.º 54 Da análise da questão de número 54 da prova objetiva das disciplinas jurídicas 

observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra E. Ocorre, entretanto, que o conteúdo da 
assertiva da letra B também se mostra correto ao afirmar que “As imunidades se caracterizam como 
hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente, 
enquanto que as isenções se caracterizam como dispensa legal do tributo e por isso são interpretadas 
restritivamente”. Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Alexandre, em sua obra Direito Tributário 
Esquematizado, 3ª edição, Editora Método, página 190, afirma que “a isenção consiste na dispensa legal do 
pagamento do tributo”. Ainda, refere que a não-incidência constitucionalmente qualificada configura a 
própria definição de imunidade. Ademais, no que toca à forma de interpretação das isenções e imunidades, 
também não se verifica qualquer erro na assertiva B, conforme ilustram os seguintes julgados:  

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBREO LUCRO SOBRE RECEITAS DECORRENTES 
DE EXPORTAÇÃO. ART. 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88. CABIMENTO DA EXAÇÃO. IMUNIDADE. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL. De acordo com o art. 149, § 2º, inciso I, da Carta Magna, alterado pela EC n. 
33/2001, a imunidade tributária abrange tão-somente as contribuições sociais que incidem sobre o 
faturamento ou receita, decorrentes de operações de exportação, o que não é o caso da Contribuição Social 
sobre o Lucro, cujo fato gerador provém do lucro, conceito que não se confunde com receita. Quando se 
trata de isenção, imunidade, a interpretação deve ser literal. A imunidade tem que ser considerada na sua 
exata dimensão. As receitas advindas da exportação são objetivamente excluídas de exigências tributárias, 
no caso das contribuições. Trata-se de imunidade objetiva, e não subjetiva, não se dirigindo à pessoa, como 
nas imunidades recíprocas, entre União, Estados, Municípios, Distrito Federal e outras. A empresa é um 
conjunto e, portanto, ela apresentará, como qualquer outra empresa não-imune, na forma prevista na 
legislação do imposto de renda, a declaração e o cálculo também desse adicional. Portanto, se não houver 
lucro, não haverá exigência da contribuição social sobre o lucro da empresa. (Apelação em Mandado de 
Segurança n.º 2006.51.01.005615-4, Quarta Turma Especializada, TRF2, Relator Alberto Nogueira, Julgado 
em 26/02/2008) IPI. II. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM IMUNIDADE. 
REVALORAÇÃO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. POR ANALOGIA. 
IMUNIDADE. ART. 14, INCISO I, DO CTN. I - Conforme consignado no v. acórdão, em ação declaratória 
anterior já transitada em julgado, foi concedido benefício de imunidade tributária para a recorrida. 
Entretanto, ela adquiriu diversos produtos, em sua maioria de informática, e os transferiu para entidades que 
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não haviam sido beneficiadas pelo referido benefício. Asseverou-se no ac órdão que não havia indícios de 
que as realocações teriam sido efetuadas em benefício departiculares, restando admissível as 
transferências. II - Ao entender legais as realocações, sob ofundamento de que elas não se deram em 
benefício particular, o acórdão afrontou o que determina o art. 14 do CTN, inciso I, que proíbe entidades 
beneficiadas por imunidade de distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título. III - O artigo encimado não se preocupa apenas com a distribuição de lucros ou participação 
no resultado entre pessoas físicas que laborem para a entidade. Pela inteligência do artigo, sua intenção é 
coibir a transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida imunidade para entidades ou 
pessoas que não tenham o referido benefício. IV - Ademais, é cediço que as regras isentivas devem ser 
interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. Por analogia, aplicável o citado artigo também 
às imunidades, pois qualquer benefício que excepcione o dever de cumprir obrigação tributária deve ser 
interpretado restritivamente. V - Ao permitir que a recorrida adquira produtos não-tributados e os repasse 
para suas conveniadas, praticamente, estendendo a referida imunidade a essas entidades, em sentido 
contrário ao que já definido em ação declaratória anterior, o v. acórdão ofende também o que determina o 
art. 111 do CTN. VI - Recurso especial provido (REsp 1052830/RS, Primeira Turma, Superior Tribunal de 
Justiça, Relator Ministro Francisco Falcão, Julgado em 21/10/2008) Diante do exposto, porque existem duas 
assertivas corretas – letras B e E -, impõe-se a nulidade da questão. 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

As ementas trazidas pelo recorrente nada acrescentam ao tema, uma vez que são de autoria do 
TRF da 2ª Região e do STJ. Em se tratando de imunidades – matéria constitucional, portanto – a 
competência em última instancia é do STF. 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 
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Protocolo: 11913003596-5 
 
Fundamentos do recurso: 
QUESTÃO N.º 54 Da análise da questão de número 54 da prova objetiva das disciplinas jurídicas 

observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra E. Ocorre, entretanto, que o conteúdo da 
assertiva da letra B também se mostra correto ao afirmar que “As imunidades se caracterizam como 
hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente, 
enquanto que as isenções se caracterizam como dispensa legal do tributo e por isso são interpretadas 
restritivamente”. Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Alexandre, em sua obra Direito Tributário 
Esquematizado, 3ª edição, Editora Método, página 190, afirma que “a isenção consiste na dispensa legal do 
pagamento do tributo”. Ainda, refere que a não-incidência constitucionalmente qualificada configura a 
própria definição de imunidade. Ademais, no que toca à forma de interpretação das isenções e imunidades, 
também não se verifica qualquer erro na assertiva B, conforme ilustram os seguintes julgados:  

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBREO LUCRO SOBRE RECEITAS DECORRENTES 
DE EXPORTAÇÃO. ART. 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88. CABIMENTO DA EXAÇÃO. IMUNIDADE. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL. De acordo com o art. 149, § 2º, inciso I, da Carta Magna, alterado pela EC n. 
33/2001, a imunidade tributária abrange tão-somente as contribuições sociais que incidem sobre o 
faturamento ou receita, decorrentes de operações de exportação, o que não é o caso da Contribuição Social 
sobre o Lucro, cujo fato gerador provém do lucro, conceito que não se confunde com receita. Quando se 
trata de isenção, imunidade, a interpretação deve ser literal. A imunidade tem que ser considerada na sua 
exata dimensão. As receitas advindas da exportação são objetivamente excluídas de exigências tributárias, 
no caso das contribuições. Trata-se de imunidade objetiva, e não subjetiva, não se dirigindo à pessoa, como 
nas imunidades recíprocas, entre União, Estados, Municípios, Distrito Federal e outras. A empresa é um 
conjunto e, portanto, ela apresentará, como qualquer outra empresa não-imune, na forma prevista na 
legislação do imposto de renda, a declaração e o cálculo também desse adicional. Portanto, se não houver 
lucro, não haverá exigência da contribuição social sobre o lucro da empresa. (Apelação em Mandado de 
Segurança n.º 2006.51.01.005615-4, Quarta Turma Especializada, TRF2, Relator Alberto Nogueira, Julgado 
em 26/02/2008) IPI. II. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM IMUNIDADE. 
REVALORAÇÃO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. POR ANALOGIA. 
IMUNIDADE. ART. 14, INCISO I, DO CTN. I - Conforme consignado no v. acórdão, em ação declaratória 
anterior já transitada em julgado, foi concedido benefício de imunidade tributária para a recorrida. 
Entretanto, ela adquiriu diversos produtos, em sua maioria de informática, e os transferiu para entidades que 
não haviam sido beneficiadas pelo referido benefício. Asseverou-se no ac órdão que não havia indícios de 
que as realocações teriam sido efetuadas em benefício departiculares, restando admissível as 
transferências. II - Ao entender legais as realocações, sob ofundamento de que elas não se deram em 
benefício particular, o acórdão afrontou o que determina o art. 14 do CTN, inciso I, que proíbe entidades 
beneficiadas por imunidade de distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título. III - O artigo encimado não se preocupa apenas com a distribuição de lucros ou participação 
no resultado entre pessoas físicas que laborem para a entidade. Pela inteligência do artigo, sua intenção é 
coibir a transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida imunidade para entidades ou 
pessoas que não tenham o referido benefício. IV - Ademais, é cediço que as regras isentivas devem ser 
interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. Por analogia, aplicável o citado artigo também 
às imunidades, pois qualquer benefício que excepcione o dever de cumprir obrigação tributária deve ser 
interpretado restritivamente. V - Ao permitir que a recorrida adquira produtos não-tributados e os repasse 
para suas conveniadas, praticamente, estendendo a referida imunidade a essas entidades, em sentido 
contrário ao que já definido em ação declaratória anterior, o v. acórdão ofende também o que determina o 
art. 111 do CTN. VI - Recurso especial provido (REsp 1052830/RS, Primeira Turma, Superior Tribunal de 
Justiça, Relator Ministro Francisco Falcão, Julgado em 21/10/2008) Diante do exposto, porque existem duas 
assertivas corretas – letras B e E -, impõe-se a nulidade da questão. 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
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interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

As ementas trazidas pelo recorrente nada acrescentam ao tema, uma vez que são de autoria do 
TRF da 2ª Região e do STJ. Em se tratando de imunidades – matéria constitucional, portanto – a 
competência em última instancia é do STF. 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003568-0  
 
Fundamentos do recurso: 
QUESTÃO N.º 54 Da análise da questão de número 54 da prova objetiva das disciplinas jurídicas 

observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra E. Ocorre, entretanto, que o conteúdo da 
assertiva da letra B também se mostra correto ao afirmar que “As imunidades se caracterizam como 
hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente, 
enquanto que as isenções se caracterizam como dispensa legal do tributo e por isso são interpretadas 
restritivamente”. Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Alexandre, em sua obra Direito Tributário 
Esquematizado, 3ª edição, Editora Método, página 190, afirma que “a isenção consiste na dispensa legal do 
pagamento do tributo”. Ainda, refere que a não-incidência constitucionalmente qualificada configura a 
própria definição de imunidade. Ademais, no que toca à 

forma de interpretação das isenções e imunidades, também não se verifica qualquer erro na 
assertiva B, conforme ilustram os seguintes julgados:  

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBREO LUCRO SOBRE RECEITAS DECORRENTES 
DE EXPORTAÇÃO. ART. 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88. CABIMENTO DA EXAÇÃO. IMUNIDADE. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL. De acordo com o art. 149, § 2º, inciso I, da Carta Magna, alterado pela EC n. 
33/2001, a imunidade tributária abrange tão-somente as contribuições sociais que incidem sobre o 
faturamento ou receita, decorrentes de operações de exportação, o que não é o caso da Contribuição Social 
sobre o Lucro, cujo fato gerador provém do lucro, conceito que não se confunde com receita. Quando se 
trata de isenção, imunidade, a interpretação deve ser literal. A imunidade tem que ser considerada na sua 
exata dimensão. As receitas advindas da exportação são objetivamente excluídas de exigências tributárias, 
no caso das contribuições. Trata-se de imunidade objetiva, e não subjetiva, não se dirigindo à pessoa, como 
nas imunidades recíprocas, entre União, Estados, Municípios, Distrito Federal e outras. A empresa é um 
conjunto e, portanto, ela apresentará, como qualquer outra empresa não-imune, na forma prevista na 
legislação do imposto de renda, a declaração e o cálculo também desse adicional. Portanto, se não houver 
lucro, não haverá exigência da contribuição social sobre o lucro da empresa. (Apelação em Mandado de 
Segurança n.º 2006.51.01.005615-4, Quarta Turma Especializada, TRF2, Relator Alberto Nogueira, Julgado 
em 26/02/2008) IPI. II. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM IMUNIDADE. 
REVALORAÇÃO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. POR ANALOGIA. 
IMUNIDADE. ART. 14, INCISO I, DO CTN. I - Conforme consignado no v. acórdão, em ação declaratória 
anterior já transitada em julgado, foi concedido benefício de imunidade tributária para a recorrida. 
Entretanto, ela adquiriu diversos produtos, em sua maioria de informática, e os transferiu para entidades que 
não haviam sido beneficiadas pelo referido benefício. Asseverou-se no ac órdão que não havia indícios de 
que as realocações teriam sido efetuadas em benefício departiculares, restando admissível as 
transferências. II - Ao entender legais as realocações, sob ofundamento de que elas não se deram em 
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benefício particular, o acórdão afrontou o que determina o art. 14 do CTN, inciso I, que proíbe entidades 
beneficiadas por imunidade de distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título. III - O artigo encimado não se preocupa apenas com a distribuição de lucros ou participação 
no resultado entre pessoas físicas que laborem para a entidade. Pela inteligência do artigo, sua intenção é 
coibir a transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida imunidade para entidades ou 
pessoas que não tenham o referido benefício. IV - Ademais, é cediço que as regras isentivas devem ser 
interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. Por analogia, aplicável o citado artigo também 
às imunidades, pois qualquer benefício que excepcione o dever de cumprir obrigação tributária deve ser 
interpretado restritivamente. V - Ao permitir que a recorrida adquira produtos não-tributados e os repasse 
para suas conveniadas, praticamente, estendendo a referida imunidade a essas entidades, em sentido 
contrário ao que já definido em ação declaratória anterior, o v. acórdão ofende também o que determina o 
art. 111 do CTN. VI - Recurso especial provido (REsp 1052830/RS, Primeira Turma, Superior Tribunal de 
Justiça, Relator Ministro Francisco Falcão, Julgado em 21/10/2008) Diante do exposto, porque existem duas 
assertivas corretas – letras B e E -, impõe-se a nulidade da questão. 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

As ementas trazidas pelo recorrente nada acrescentam ao tema, uma vez que são de autoria do 
TRF da 2ª Região e do STJ. Em se tratando de imunidades – matéria constitucional, portanto – a 
competência em última instancia é do STF. 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003549-4 
 
Fundamentos do recurso: 
QUESTÃO N.º 54 Da análise da questão de número 54 da prova objetiva das disciplinas jurídicas 

observa-se que o gabarito considerou correta a assertiva de letra E. Ocorre, entretanto, que o conteúdo da 
assertiva da letra B também se mostra correto ao afirmar que “As imunidades se caracterizam como 
hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas e por isso são interpretadas literalmente, 
enquanto que as isenções se caracterizam como dispensa legal do tributo e por isso são interpretadas 
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restritivamente”. Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Alexandre, em sua obra Direito Tributário 
Esquematizado, 3ª edição, Editora Método, página 190, afirma que “a isenção consiste na dispensa legal do 
pagamento do tributo”. Ainda, refere que a não-incidência constitucionalmente qualificada configura a 
própria definição de imunidade. Ademais, no que toca à forma de interpretação das isenções e imunidades, 
também não se verifica qualquer erro na assertiva B, conforme ilustram os seguintes julgados:  

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBREO LUCRO SOBRE RECEITAS DECORRENTES 
DE EXPORTAÇÃO. ART. 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88. CABIMENTO DA EXAÇÃO. IMUNIDADE. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL. De acordo com o art. 149, § 2º, inciso I, da Carta Magna, alterado pela EC n. 
33/2001, a imunidade tributária abrange tão-somente as contribuições sociais que incidem sobre o 
faturamento ou receita, decorrentes de operações de exportação, o que não é o caso da Contribuição Social 
sobre o Lucro, cujo fato gerador provém do lucro, conceito que não se confunde com receita. Quando se 
trata de isenção, imunidade, a interpretação deve ser literal. A imunidade tem que ser considerada na sua 
exata dimensão. As receitas advindas da exportação são objetivamente excluídas de exigências tributárias, 
no caso das contribuições. Trata-se de imunidade objetiva, e não subjetiva, não se dirigindo à pessoa, como 
nas imunidades recíprocas, entre União, Estados, Municípios, Distrito Federal e outras. A empresa é um 
conjunto e, portanto, ela apresentará, como qualquer outra empresa não-imune, na forma prevista na 
legislação do imposto de renda, a declaração e o cálculo também desse adicional. Portanto, se não houver 
lucro, não haverá exigência da contribuição social sobre o lucro da empresa. (Apelação em Mandado de 
Segurança n.º 2006.51.01.005615-4, Quarta Turma Especializada, TRF2, Relator Alberto Nogueira, Julgado 
em 26/02/2008) IPI. II. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM IMUNIDADE. 
REVALORAÇÃO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. POR ANALOGIA. 
IMUNIDADE. ART. 14, INCISO I, DO CTN. I - Conforme consignado no v. acórdão, em ação declaratória 
anterior já transitada em julgado, foi concedido benefício de imunidade tributária para a recorrida. 
Entretanto, ela adquiriu diversos produtos, em sua maioria de informática, e os transferiu para entidades que 
não haviam sido beneficiadas pelo referido benefício. Asseverou-se no ac órdão que não havia indícios de 
que as realocações teriam sido efetuadas em benefício departiculares, restando admissível as 
transferências. II - Ao entender legais as realocações, sob ofundamento de que elas não se deram em 
benefício particular, o acórdão afrontou o que determina o art. 14 do CTN, inciso I, que proíbe entidades 
beneficiadas por imunidade de distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título. III - O artigo encimado não se preocupa apenas com a distribuição de lucros ou participação 
no resultado entre pessoas físicas que laborem para a entidade. Pela inteligência do artigo, sua intenção é 
coibir a transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida imunidade para entidades ou 
pessoas que não tenham o referido benefício. IV - Ademais, é cediço que as regras isentivas devem ser 
interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. Por analogia, aplicável o citado artigo também 
às imunidades, pois qualquer benefício que excepcione o dever de cumprir obrigação tributária deve ser 
interpretado restritivamente. V - Ao permitir que a recorrida adquira produtos não-tributados e os repasse 
para suas conveniadas, praticamente, estendendo a referida imunidade a essas entidades, em sentido 
contrário ao que já definido em ação declaratória anterior, o v. acórdão ofende também o que determina o 
art. 111 do CTN. VI - Recurso especial provido (REsp 1052830/RS, Primeira Turma, Superior Tribunal de 
Justiça, Relator Ministro Francisco Falcão, Julgado em 21/10/2008) Diante do exposto, porque existem duas 
assertivas corretas – letras B e E -, impõe-se a nulidade da questão. 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  



 28 

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

As ementas trazidas pelo recorrente nada acrescentam ao tema, uma vez que são de autoria do 
TRF da 2ª Região e do STJ. Em se tratando de imunidades – matéria constitucional, portanto – a 
competência em última instancia é do STF. 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003570-9 
 
Fundamentos do recurso: 
A QUESTÃO DEVE SER ANULADA uma vez que há duas alternativas corretas – letra “E” (gabarito 

provisório) e letra “A”. A letra “A” se mostra correta haja vista que, de fato, as imunidades são limitações ao 
poder de tributar e merecem interpretação ampla, enquanto as isenções são caracterizadas como dispensa 
legal do tributo e devem ser interpretadas restritivamente.  

Nesse sentido é a lição de Ives Gandra da Silva Martins (in Imunidades Tributárias. Coord. Ives 
Gandra da Silva Martins, São Paulo: Revista dos Tribunais, Centro de Extensão Universitária, Pesquisas 
Tributárias. Nova Série nº 4, 1998, p. 39): “A imunidade objetiva claramente impedir, por motivos que o 
constituinte considera de especial relevo, que os poderes tributantes, pressionados por seus déficits 
orçamentários, invadam áreas que no interesse da sociedade devam ser preservadas. Por essa razão, 
houve por bem a Suprema Corte consagrar a INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA A IMUNIDADE, 
MANTENDO A RESTRITIVA, NOS TERMOS DO ART. 111 DO CTN, PARA AS DEMAIS FORMAS 
DESONERATIVAS [isenções, por exemplo] (...). A PROVA MAIOR DE QUE A IMUNIDADE DEVE SER 
INTERPRETADA DE EXTENSIVAMENTE ENCONTRA-SE NAS DECISÕES DO STF sobre publicidade em 
jornais, revistas e periódicos, listas telefônicas e papel fotográfico, em que a Suprema Corte entendeu, por 
interpretação extensiva, que a imunidade se aplicava tanto à publicidade divulgada por esses veículos, 
quanto a listas telefônicas e à aquisição do papel fotográfico, pois essenciais ao desiderato constitucional de 
proteger a liberdade de expressão, informação e formação.”.  

Citando Ricardo Lobo Torres, Roberto Wagner Lima Nogueira também entende que a interpretação 
dos preceitos imunizatórios há de ser ampla., eis que as imunidades estão vinculadas à proteção dos 
direitos fundamentais, reclamando, com isso, o predomínio do princípio in dubio pro libertate (in Nogueira, 
Roberto Wagner Lima. A imunidade tributária das OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público). Lei nº 9.790/99. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 808, 19 set. 2005. Disponível em: . Acesso em: 
16 jan. 2010). 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão não pedia ao candidato que assinalasse a alternativa correta quanto aos 

conceitos de imunidade e de isenção. A questão não se limitava a tais conceitos, as cinco alternativas 
apresentadas também versavam sobre o âmbito eficacial e o modo de interpretação das imunidades e das 
isenções.  

As assertivas apresentadas nas letras “a”, “b”, “c” e “d” apresentam erros.  
A assertiva “a” refere-se às imunidades como “limitações positivas ao poder de tributar”. Porém, na 

medida em que as normas de imunidade atuam na determinação do conteúdo das normas de competência, 
elas se caracterizam como limitações negativas ao poder de tributar. Por sua vez, a alternativa “c” refere-se 
às imunidades como simples hipóteses de não incidência omitindo seu traço distintivo, qual seja, seu status 
constitucional. 

As alternativas “b” e “d” sustentam que as imunidades devem ser interpretadas literalmente. É de se 
registrar que o método de interpretação literal difere-se, substancialmente, do método que prima pela 
interpretação segundo valores, o chamado método teleológico. Naquele, o interprete encontra limite no 
próprio texto da norma, a forma predomina sobre o conteúdo, a segurança jurídica predomina sobre a 
justiça. Neste, os valores determinam o significado das palavras. O método teleológico não propugna pelo 
abandono ou pelo desrespeito do texto da lei. Ao contrário, ele se utiliza dos valores para preencher de 
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conteúdo a forma literal do texto da lei. Com isso, frente a um amplo leque de significados, o método 
teleológico reduz as diferentes possibilidades de interpretação dos textos. Da mesma forma, através do seu 
uso, os casos envolvendo novas circunstâncias fáticas, não previstas pelo legislador, são mais bem 
enfrentados.  

São inúmeras as decisões em que o STF interpreta as normas de imunidade em consideração com 
valores constitucionalmente relevantes, i.é, com predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a 
imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a 
imunidade prevista na letra “b”do mesmo artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito 
fundamental à liberdade de crença religiosa; já a imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no 
princípio democrático, relativamente aos partidos políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as 
entidades assistenciais; enquanto que a imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na 
liberdade de expressão e na proibição de censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às 
decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, 
DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como 
correta. 

 
 

Protocolo: 11913003572-9 
 
Fundamentos do recurso: 
A QUESTÃO DEVE TER O GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D”, haja vista que, segundo a 

jurisprudência do STJ, uma vez constatada a dissolução irregular da sociedade o redirecionamento da ação 
para os sócios-gerentes dá-se sob o regime de PRESUNÇÃO ABSOLUTA (ou juris et jure, como consta da 
assertiva “D”), não havendo a possibilidade jurídica de se afastar essa responsabilidade tributária: 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS, 
PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 
(...) 3. Isso posto, SÓ A PROVA DE QUE A SOCIEDADE EXECUTADA NÃO FOI EXTINTA 
IRREGULARMENTE SERIA CAPAZ DE IMPEDIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ÀS 
RECORRENTES, questão que não mais pode ser analisada em sede de recurso especial, à luz da Súmula 
7 do STJ. 4. Diante da pacífica jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade do redirecionamento da 
execução fiscal aos sócios quando constatada a dissolução irregular da sociedade empresária executada, 
aplica-se o entendimento sedimentado na Súmula n. 83 do STJ, no sentido de que não se conhece do 
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1067704 / SP, relator: Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, 1ª Turma, Data da Publicação: 01/07/2009). Ou seja, partindo-se do pressuposto 
estabelecido no comando da questão, de que a sociedade foi dissolvida irregularmente, pouco importa se o 
sócio com poderes de administração exercia ou não essa função. Mesmo que faça prova dessa sua 
condição através de embargos do devedor, será ele responsável pelos créditos tributários devidos pela 
sociedade. A viabilidade dos embargos dá-se em respeito aos princípios constitucionais que asseguram o 
contraditório e a ampla defesa, mas mostrar-se-á inútil para o sócio que não conseguir provar que a 
dissolução da sociedade deu-se de maneira regular, fazendo incidir assim o art. 135 do CTN ou o art. 1080 
do Código Civil. Vale mencionar, por fim, que a Primeira Seção do STJ, em julgado lapidar, estabeleceu 
importante distinção quanto ao momento em que poderá ocorrer esse redirecionamento do crédito tributário: 
se antes do ajuizamento do executivo fiscal, é do sócio que constar como coresponsável tributário na CDA o 
ônus de provar a ausência da dissolução irregular (provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, e 
não apenas a sua ausência de culpa); se após o ajuizamento da ação judicial (exatamente como na questão 
em análise), é do Fisco o ônus de comprovar a ocorrência da dissolução irregular. Mas uma vez 
comprovada a infração à lei, a responsabilidade dos sócios com poderes de administração não pode ser 
afastada (ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do Ministro Castro Meira, publicado em 26.09.2005). 

 
Considerações: 
Registre-se que a questão 54 não versava sobre dissolução irregular de sociedade. A questão pedia 

que o candidato apontasse a alternativa correta dentre cinco afirmações que versavam sobre o conceito, o 
âmbito de ação e/ou o modo de interpretação das imunidades e das isenções. A assertiva considerada 
correta tem amparo em Luciano Amaro. (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
150 e ss.) e em diversos julgados do STF. 
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Em vista dessas considerações não assiste razão ao recorrente, por absoluta falta de pertinência 
entre os argumentos apresentados e o tema enfrentado pela questão de nº 54. Mantendo-se a alternativa 
“e’ como correta. 

 
 

Protocolo: 11913003632-3 
 
Fundamentos do recurso: 
A questão traz como gabarito oficial a assertiva "e". Mas não há alternativa passível de ser 

assinalada eis que conforme o CTN em seu art 111, inc II, a legislação tributária que disponha sobre 
outorga de isenção interpreta-se literalmente. Assim ficam, ficam prejudicadas as assertivas 'a', 'b', 'c' e 'e', 
por não poderem ser assinaladas como corretas. 

Acerca da alternativa 'd', esta também não pode ser considerada certa, eis que as normas 
constitucionais que disponham sobre imunidades tributárias admitem interpretação extensiva, conforme 
entendimento esposado pelo Pretório Excelso. Pede-se a anulação da questãos, tendo em vista que não há 
assertiva a ser assinalada 

 
Considerações: 
As expressões “interpretação restritiva” e “interpretação literal” são freqüentemente utilizadas como 

sinônimas pela doutrina e pela jurisprudência. Restrito é aquilo que se mantém dentro de limites. No âmbito 
da interpretação das normas jurídicas isso significa:“dentro dos limites do texto”.  

Ao referir-se à interpretação literal, o comando vertido pelo artigo 111 do CTN determina que as 
normas isentivas sejam interpretadas restritivamente. É justamente essa a expressão utilizada na alternativa 
de letra “e”, considerada como correta. 

Quanto a interpretação das normas de imunidade, são inúmeras as decisões em que o STF 
interpreta as normas de imunidade em consideração com valores constitucionalmente relevantes, i.é, com 
predomínio do método teleológico. Assim, por exemplo, a imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da 
CF/88, tem sua interpretação fundada no princípio federativo; a imunidade prevista na letra “b”do mesmo 
artigo tem fundamento e é interpretada segundo o direito fundamental à liberdade de crença religiosa; já a 
imunidade prevista na letra “c” tem fundamento no princípio democrático, relativamente aos partidos 
políticos, e no princípio do Estado social, relativamente as entidades assistenciais; enquanto que a 
imunidade prevista na letra “d”, encontra seu fundamento na liberdade de expressão e na proibição de 
censura. Neste sentido, restringindo a indicação apenas às decisões tomadas pelo pleno do STF: ACO 959, 
DJ 15-05-2008; RE 237.718, DJ 06-09-2001; RE 174.476, DJ 12-12-1997; ADI 939, DJ 18-03-1994; RE 
325.822, 14-05-2004; RE 101.441, DJ 19-08-1987. 

Do ponto de vista doutrinário, dentre outros autores, a assertiva considerada correta tem amparo em 
Luciano Amaro, (Direito Tributário brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150 e ss.). 

 
Não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como correta. 
 
 

Protocolo: 11913003644-1 
 
Fundamentos do recurso: 
A questão 54 deve ser anulada, tendo em vista que o Código Tributário Nacional expressamente 

prevê que: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II - outorga de 
isenção; Do cotejo entre a previsão do CTN mencionada e das alternativas constantes da questão, 
constata-se que não há opção correta, impondo-se a anulação postulada. 

 
 
Considerações: 
As expressões “interpretação restritiva” e “interpretação literal” são freqüentemente utilizadas como 

sinônimas pela doutrina e pela jurisprudência. Restrito é aquilo que se mantém dentro de limites. No âmbito 
da interpretação das normas jurídicas isso significa:“dentro dos limites do texto”.  

Ao referir-se à interpretação literal, o comando vertido pelo artigo 111 do CTN determina que as 
normas isentivas sejam interpretadas restritivamente. É justamente essa a expressão utilizada na alternativa 
de letra “e”, considerada como correta. 

Não assiste razão ao recorrente. Mantendo-se a alternativa “e’ como correta. 
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QUESTÃO Nº 55 
 
Protocolo: 11913003473-1 
 

Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, a Lei n. 6.537/73, refere expressamente em seu art. 21, IV, que as 

notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas: "IV. por edital publicado no Diário 
Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, e afixado em lugar visível no prédio da 
repartição". Ressalte-se que, da leitura do dispositivo citado, incluindo-se os demais incisos do art. 21, se 
infere que não é necessária a prévia tentativa de notificação via postal e pessoal, para que seja admissível 
a notificação via edital. Com efeito, o caput do artigo 21 da Lei acima numerada refere que "As notificações 
e intimações serão feitas por uma das seguintes formas", não havendo indicação ou determinação que uma 
forma de notificação deva ser feita com precedência às demais, ou, ao contrário, que a notificação por edital 
só poderá ser feita acaso frustradas as notificações pessoal e postal. Este poderia ser o entendimento 
retirado da leitura do art. 21,III, em sua redação original, que referia que as notificações seriam: "III. por 
edital publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, e afixado em lugar 
visível no prédio da repartição, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores; III. por edital 
publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, e afixado em lugar visível no 
prédio da repartição, quando não for possível a forma prevista no inciso anterior". 

Ressalte-se que as redações acima transcritas foram dadas pela Lei n. 10.402/95, revogadas, 
portanto, pela atual redação do inciso IV, dada pela Lei n. 12.209/04, que não refere ser a notificação por 
edital apenas admissível quando não for possível a forma postal ou pessoal. Assim, diante do exposto, não 
obstante o gabarito ter considerado como correta à questão 55 a alternativa "d", respeitosamente, a 
afirmação contida na letra "d" há que ser considerada incorreta, tendo em vista a disposição expressa do 
art. 21, IV, dado pela Lei n. 12.209/04, nos termos acima referidos. Dessa forma, requer seja anulada a 
questão 55, devendo ser computada a pontuação da questão objeto do pedido de reconsideração a todos 
os candidatos. 

 
Considerações: 
Não obstante as considerações do recorrente e, mesmo tendo vista o texto da lei estadual nº 

6537/73, a qual implicitamente sugere como desnecessária a prévia tentativa de notificação via postal ou 
pessoal, como condição de admissibilidade da notificação via edital, o fato é que não é esse o entendimento 
doutrinário e jurisprudencial. Não só no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, mas em nível nacional, não 
só no processo administrativo tributário, como também no processo judicial há consenso no sentido de que 
a notificação por edital é meio estremo que só se justifica quando frustradas as tentativas de notificação 
pessoal ou posta. 

Sem razão o recorrente. Mantendo-se a alternativa “d’ como correta. 
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QUESTÃO Nº 56 
 
Protocolo: 11913003326-3 

 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “A alternativa "e", assinalada pelo candidato recorrente, deve ser 

considerada correta. Isto porque o enunciado da questão trata de operações com mercadorias com 
pagamento parcelado, o que engloba obviamente as vendas parceladas no cartão de crédito. Considerar-se 
exclusivamente a alternativa "a" como correta, afirmando que a base de cálculo na operação engloba os 
acréscimos, contraria a súmula 237 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma: "Nas operações com cartão 
de crédito, os encargos relativos ao financiamento NÃO SÃO CONSIDERADOS no cálculo do ICMS" 
(destaque meu). 

O acertado posicionamento da súmula evita a bi-tributação (IOF e ICMS), e também se aplica ao 
enunciado desta questão. Desta forma, requer-se seja considerada a alternativa "e" como correta, e seja 
atribuído o ponto desta questão ao candidato recorrente.” 

 
Considerações: 
A alternativa correta tem suporte no enunciado das Súmulas nº 395 e 237 do STJ, respectivamente: 

“O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal.”  e “ Nas operações com cartão de 
crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS." 

A alternativa “e”, defendida pelo recorrente, contraria o enunciado da súmula 395.  
 
 

Protocolo: 11913003387-2 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “A alternativa "c" também está correta, pois os acréscimos da venda 

financiada feita pela própria loja sem intermediação de terceiros incluem à base de cálculo do ICMS. Essa 
venda é uma espécie de venda a prazo. Se a loja quiser que os acréscimos legais não integrem a base de 
cálculo do ICMS na venda financiada deve criar sua própria financiadora. Isso é planejamento tributário. E a 
questão não referiu nada sobre a possibilidade de ter uma financiadora própria, o que não se poderia 
presumir. 

 
Considerações: 
A alternativa correta tem suporte no enunciado das Súmulas nº 395 e 237 do STJ, respectivamente: 

“O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal.”  e “ Nas operações com cartão de 
crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS ."  

A alternativa “c”, defendida pelo recorrente, contraria o enunciado da súmula 237.  
 
 

Protocolo: 11913003510-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “O gabarito da questão 56 é letra A. Ocorre que a alternativa D também está 

correta, pois a venda com cartão de crédito da própria empresa é considerada uma venda a prazo. Nesse 
sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:  

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO DIRETO AO 
CONSUMIDOR. CARTÃO. VENDA A PRAZO. ENCARGOS. 

Nas vendas a prazo de mercadorias, a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor total da 
venda. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que o valor total pago pelos 
consumidores, 

nas vendas a prazo por meio de cartão emitido pelo próprio contribuinte, compõe a base de cálculo 
por não se tratar de contrato de compra e venda e contrato de mútuo firmado pelo consumidor com 
instituição financeira. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70023017833, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 27/03/2008)." Assim, 
tando a alternativa A como a alternativa D seriam operações de venda a prazo, estando ambas corretas. 
Portanto, por medida de justiça, postula-se a anulação da questão 56, em virtude de possuir duas 
alternativas corretas.” 
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Considerações: 
A alternativa correta tem suporte no enunciado das Súmulas nº 395 e 237 do STJ, respectivamente:  

“O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal.”  e “ Nas operações com cartão de 
crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS ."  

A alternativa “d”, defendida pelo recorrente, contraria o enunciado da súmula 237. A alternativa “d’ 
refere-se a “parcelamento com cartão de crédito” compreendendo em tal categoria o padrão freqüentemente 
observado, qual seja, aquele em que o preço da mercadoria é adimplido por um terceiro e o adquirente da 
mercadoria assume o encargo de paga-lo mediante prestações. 
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QUESTÃO Nº 57 
 
Protocolo: 11913003473-1 
 

Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, a questão deve ser anulada, pois a opção ‘a’ está incorreta. Quando diz que 

caberia à lei complementar “instituir tributos específicos”, a questão incluiu na reserva de lei complementar a 
instituição de todos os tributos em espécie, não só os impostos, mas também as contribuições sociais, de 
intervenção e fiscalização profissional. No entanto, conforme jurisprudência do e. STF, a Constituição 
atribuiu à Lei Complementar apenas a definição específica dos impostos, cabendo à Lei Ordinária a 
instituição das contribuições previstas no artigo 149 da Constituição, que também são “tributos específicos”. 

 
Considerações: 
O trecho vertido na alternativa “a” segundo o qual,dentre outras funções, cabe à lei complementar 

“instituir tributos específicos” é considerado como correto em vista dos seguintes dispositivos, todos da 
CF/88: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios:  

Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nesta Constituição; 

Art.195. .. 
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 

expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.  
 
Segundo tais dispositivos a União poderá instituir a) empréstimos compulsórios; b) outros impostos, 

no âmbito da assim chama competência residual e c) outras contribuições destinadas a manter ou expandir 
a seguridade social.  

Nestas situações o tributo será instituído pela União, mediante Lei complementar. 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003554-2 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, a resposta correta é a alternativa D, segundo a qual cabe à Lei 

Complementar "instituir impostos extraordinários" (como previsto no art. 154, II, CF), "definir tratamento 
diferenciado e favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte e estabelecer critérios especiais de tributação para 
prevenir desequilíbrios concorrenciais". Está incorreta a alternativa "A", uma vez que não é necessária lei 
complementar para a instituição de tributo (que é um gênero, do qual são espécies os impostos, as taxas e 
as contribuições de melhoria) "específico" - embora o seja para a instituição de impostos não previstos no 
art. 153. 

 
Considerações: 
O trecho vertido na alternativa “a” segundo o qual, dentre outras funções, cabe à lei complementar 

“instituir tributos específicos” é considerado como correto em vista dos seguintes dispositivos, todos da 
CF/88: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios:  

Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nesta Constituição; 

Art.195. .. 
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 

expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.  
 
Segundo tais dispositivos a União poderá instituir a) empréstimos compulsórios; b) outros impostos, 

no âmbito da competência residual, e c) outras contribuições destinadas a manter ou expandir a seguridade 
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social. Não se trata só de impostos, mas também de contribuições sociais e empréstimos compulsórios, daí 
ser necessária a expressão “tributos” ao invés de “impostos”. 

Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003600-9 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, a alternativa "a" reputada como correta pelo gabarito está equivocada, pois 

nem todo tributo específico exige lei complementar para a sua instituição. Há gênero de tributo, os impostos, 
que previstos na CF, como o IPI, o IR e o ICMS, que são instituíveis por lei ordinária. A necessidade de lei 
complementar, na hipótese de impostos, fica restrita tão somente àqueles que não estão previstos no texto 
constitucional, conforme se verifica no art. 154, I, da CF. De mesma sorte, alguns tributos específicos, como 
contribuições sociais, também são instituíveis por lei ordinária. Basta referir a Contribuição Social Sobre o 
Lucro Líquido e a contribuição ao INSS. Mesmo contribuições paraafiscais (para alguns espécie de tributo) 
não exigem Lei Complementar para a sua instituição. Ou seja, não está correta a generalização do 
enunciado da alternativa "a" que refere que se atribui à Lei Complementar "instituir tributos específicos". 
Aliás, a exigência de Lei Complementar para "instituir tributos específicos" é exceção, como se verifica no 
art. 154, I, e no art. 153, VII, relativamente ao Imposto Sobre Grandes Fortunas. Dada a incorreção da 
alternativa "a", a questão deve ser anulada por não apresentar resposta correta. 

 
Considerações: 
O trecho vertido na alternativa “a” segundo o qual,dentre outras funções, cabe à lei complementar 

“instituir tributos específicos” é considerado como correto em vista dos seguintes dispositivos, todos da 
CF/88: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios:  

Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nesta Constituição; 

Art.195. .. 
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 

expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.  
 
Segundo tais dispositivos a União poderá instituir a) empréstimos compulsórios; b) outros impostos, 

no âmbito da competência residual, e c) outras contribuições destinadas a manter ou expandir a seguridade 
social. Não se trata só de impostos, mas também de contribuições sociais e empréstimos compulsórios, daí 
ser necessária a expressão “tributos” e não  “impostos”. 

Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003601-9 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, o art. 146, da Constituição Federal trata das matérias reservadas à lei 

complementar em matéria tributária, e, dentre as suas funções, não se inclui a de "instituir tributos 
específicos", conforme referido na alternativa "a", considerada correta pelo gabarito preliminar. Com efeito, 
os arts. 153 a 156 da Constituição Federal tratam da atribuição de competência tributária à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Assim, a competência tributária é atribuída pela Constituição a um ente estatal 
dotado de poder legislativo. É exercida mediante a edição de LEI. Ainda, a Constituição Federal atribui aos 
entres federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a instituição das espécies tributárias 
previstas taxativamente nos arts. 153 a 156. É certo que a União possui competência residual, mas esta 
refere-se apenas à IMPOSTOS, e não tributos de maneira geral. Além disso, da leitura do art. 150, I, da 
Constituição Federal - princípio da legalidade-, se verifica que a instituição de tributos, como refere a 
alternativa "a" da questão objeto do presente pedido de reconsideração, se dá exclusivamente mediante 
LEI. E essa LEI, referida pelo art. 150, I, é a lei ordinária, uma vez que, quando a Constituição exige lei 
complementar, há uma exigência expressa no texto constitucional nesse sentido. Nesse sentido, a 
Constituição exige lei complementar para a instituição do imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII) visto 
em tal caso a Constituição expressamente exigir lei complementar. O inciso I do art. 154 coloca outro caso 
em que é exigida lei complementar para instituição de impostos. Nesse sentido já se manifestou o STF: 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REPERCUSSÃO POSITIVA DA 
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. INSTRUMENTO DE ATUAÇÃO DO 
ESTADO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. 
CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 201, CAPUT, § 11. OFENSA REFLEXA. 
AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte entende que o tributo previsto no art. 195, II, da Constituição Federal, 
classifica-se como contribuição social, diferenciando-se, portanto, das taxas e impostos. II -A referida 
contribuição social é instrumento de atuação do Estado na área de previdência social e sua exigência se dá 
em "obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos 
constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de 
financiamento". III - Esta Corte entende ser possível a instituição de contribuição de seguridade social por 
meio de Lei Ordinária. IV - A apreciação dos temas constitucionais depende do prévio exame de normas 
infraconstitucionais. Afronta indireta à Constituição. V - Precedentes. VI – Agravo regimental improvido. 
Decisão A Turma negou provimento ao agravo regimental no agravo de instrumento, nos termos do voto do 
Relator. Unânime. Presidiu o julgamento o Ministro Carlos Britto. Ausente, justificadamente, o Ministro 
Marco Aurélio, Presidente. Não participou, justificadamente, deste julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 1ª. 
Turma, 27.11.2007.Indexação (AI 487075 AgR-RS, Primeira Turma, STF). Assim, diante do exposto, 
verifica-se que a afirmação contida na alternativa "a" da questão 57, com a devida vênia, encontra-se 
equivocada. Dessa forma, em cotejo com o art. 146, da Constituição Federal, que trata das matérias 
reservadas à lei complemetar em matéria tributária, conclui-se que a alternativa que melhor descreve suas 
funções está contida na letra "e". Dessa forma, requer seja alterado o gabarito da questão 57, devendo ser 
considerada como correta a alternativa "e", ou subsidiariamente, seja anulada a questão, computando-se a 
pontuação para todos os candidatos. 

 
Considerações: 
O trecho vertido na alternativa “a” segundo o qual,dentre outras funções, cabe à lei complementar 

“instituir tributos específicos” é considerado como correto em vista dos seguintes dispositivos, todos da 
CF/88: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios:  

Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nesta Constituição; 

Art.195. .. 
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 

expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.  
 
Segundo tais dispositivos a União poderá instituir a) empréstimos compulsórios; b) outros impostos, 

no âmbito da competência residual, e c) outras contribuições destinadas a manter ou expandir a seguridade 
social. Não se trata só de impostos, mas também de contribuições sociais e empréstimos compulsórios, daí 
ser necessária a expressão “tributos” e não  “impostos”. 

Quanto à ementa juntada ao recurso, naturalmente naquele caso a contribuição poderia ser 
instituída por lei ordinária já que, conforme mencionado na própria ementa, ela tem previsão expressa no 
artigo 195, II,  da CF/88. Atente-se para o fato de que o artigo 195, § 4º da CF/88, exige Lei complementar 
para instituir fontes. 

Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003637-3 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, a lei complementar não institui" tributos específicos, como mencionado na 

alternativa "A"; tão-somente os prevê, cabendo à lei de cada ente com capacidade tributária, por lei 
ordinária, instituir os tributos previstos na Constituição Federal, cujas normas gerais estão delineadas na 
referida lei complementar (no caso, o CTN, que foi acolhido pela CF/88 com status de lei complementar). 
Assim, considerado estar incorreta a afirmação de que a lei complementar INSTITUI tributos, cabendo tal 
mister à lei ordinária do ente político com capacidade tributária para o tributo de sua esfera de competência, 
merece ser modificado o gabarito para letra"E". 

 
Considerações: 
O trecho vertido na alternativa “a” segundo o qual,dentre outras funções, cabe à lei complementar 

“instituir tributos específicos” é considerado como correto em vista dos seguintes dispositivos, todos da 
CF/88: 
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Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios:  

Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nesta Constituição; 

Art.195. .. 
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 

expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.  
  
Segundo tais dispositivos a União poderá instituir a) empréstimos compulsórios; b) outros impostos, 

no âmbito da assim chama competência residual e c) outras contribuições destinadas a manter ou expandir 
a seguridade social.  

Nestas situações o tributo será instituído pela União, mediante Lei complementar. 
Portanto, sem razão o recorrente. 
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QUESTÃO Nº 58 
 
Protocolo: 11913003473-1 

 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, no sítio da Fazenda há uma lista que inclui, dentre as atividades vedadas, as 

seguintes: a) "Serviços de raio-X, radiodiagnóstico e radioterapia"; b) "Instalações hidráulicas, sanitárias e 
de gás". c) Atividades de contabilidade. Logo, o gabarito correto é letra "A", e não letra "E", vez que apenas 
a letra A abrange as atividades mencionadas. 

  
Considerações: 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municípios.  O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e as informações são prestadas através da seguinte  pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003328-3 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente,a questão em comento apresenta como alternativa correta a letra "e", isto é, 

consultoria contábil. Ocorre que a LC 123/06, em seu art. 17, no qual apresenta as vedações à opção pelo 
sistema simplificado, também as excepeciona, em seu parágrafo primeiro. Dessa forma, o artigo 18, 
parágrafo 5-B, XIV, ao qual o artigo 17 remete como exceção, exclui os serviços contábeis da vedação à 
adesão ao sistema simplificado de tributação. Por isso, a alternativa "e", que apresenta a consultoria 
contábil como exercício de atividade que impede o ingresso no sistema simplificado está incorreta, já que o 
referido serviço pode ser incluído no sistema, sendo inclusive disciplinado pela LC 123/06, conforme o 
parágrafo 22-B do artigo 18.  

 
Considerações: 
É de se notar que a questão apontada como correta menciona a atividade de consultoria contábil, 

logo não se trata de escritórios de contabilidade. Os escritórios de contabilidade promovem o registro dos 
movimentos econômicos e financeiros de um empreendimento; por sua vez, a consultoria contábil 
desenvolve o diagnóstico e apresenta soluções no mesmo âmbito. 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
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Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 
hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003343-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “concessa maxima venia,  a assertiva correta é a letra "A". O fundamento 

pode ser encontrado no sítio http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp? 
Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simples/ Nele, há um rolo que inclui, dentre as atividades cuja adesão ao 
SIMPLES NACIONAL é VEDADA: - Serviços de raio-X, radiodiagnóstico e radioterapia; - Instalações 
hidráulicas, sanitárias e de gás - Atividades de auditoria contábil Portanto, a resposta seria a letra "A", e não 
a "E".. 

 
Considerações: 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municipios.  O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e as informações são prestadas através da seguinte  pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003415-2 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “A questão deve ser anulada, vez que todas as alternativas contém 

exclusivamente atividades cujo exercício impede o ingresso no sistema simplificado. O seguinte endereço 
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eletrônico da Receita Federal arrola expressamente as "instalações hidráulicas" e "Serviços de raio-X, 
radiodiagnóstico e radioterapia" como "exemplos de atividades vedadas ao 
simples":http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simples/ 
Também o seguinte site da Receita Federal refere que "A vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES, 
aplicável à atividade de construção de imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da 
construção civil, tais como (ADN COSIT nº 30, de 14/10/1999): VI - pintura, carpintaria, instalações elétricas 
e HIDRÁULICAS, aplicação de tacos e azulejos, colocação de vidros e esquadrias;" 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/SIMPLES/PJ2002/PergResp2002/pr113125.htm Por esse 
motivo, as atividades de radiologia, instalação hidráulica e consultoria contábil impedem o ingresso no 
sistema simplificado.”  

 
Considerações: 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municipios.  O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e as informações são prestadas através da seguinte pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003492-8 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “o gabarito preliminar apontou a alternativa "e" como a resposta da 
questão 58, contudo entendo que inexiste resposta correta para a questão. A consultoria contábil é 

exceção às exclusões do Simples Nacional, conforme se depreende da leitura combinada dos arts. 17, §1º, 
e 18, §5º-B, XIV, da Lei Complementar nº 123 de 2006. Destarte, o candidato pede a Vossa Senhoria a 
anulação da questão, atribuindo-se o ponto correspondente a todos os candidatos.” 

 
Considerações: 
É de se notar que a questão apontada como correta menciona a atividade de consultoria contábil, 

logo não se trata de escritórios de contabilidade. Os escritórios de contabilidade promovem o registro dos 
movimentos econômicos e financeiros de um empreendimento; por sua vez, a consultoria contábil 
desenvolve o diagnóstico e apresenta soluções no mesmo âmbito. 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 
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Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003512-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente, “a questão 58 solicita a indicação da alternativa que contenha 

EXCLUSIVAMENTE atividades cujo exercício impede o ingresso no sistema simplificado. O gabarito dispõe 
como correta a alternativa E. Ocorre que todas as alternativas estão corretas, pois em todas elas as 
atividades não podem ingressar no sistema simplificado. No site da receita federal 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simples/), consta 
um rol exemplificativo de atividades VEDADAS ao SIMPLES, dentre as quais se inclui "instalações 
hidráulicas; serviços de raio-X, radiodiagnóstico e radioterapia" Também não pode participar do SIMPLES a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize atividade de consultoria (art. 17, XIII, LC 
123/2006). Assim, como em todas as alternativas estão atividades que não podem ingressar no SIMPLES, 
por medida de justiça, postulase a anulação da questão 58.’  

 
Considerações: 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municipios.  O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e as informações são prestadas através da seguinte  pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003567-0 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente: “A QUESTÃO MERECE SER ANULADA HAJA VISTA QUE EXISTEM 2 

(DUAS) ALTERNATIVAS CORRETAS. Além do gabarito provisório (letra “E” – consultoria contábil), a letra 
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“C” (radiologia e instalação hidráulica) também contém apenas atividades vedadas ao SIMPLES 
NACIONAL, nos termos da LC 123/2006, como mostra uma listagem presente no site da Receita Federal 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simples/). Nessa 
relação, constam como vedadas ao SIMPLES, entre outras atividades: i) Serviços de raio-X, 
radiodiagnóstico e radioterapia; ii) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.”  

 
Considerações: 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municipios.  O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e as informações são prestadas através da seguinte  pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003584-7 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente: “A questão requer a indicação da alternativa que contempla exclusivamente 

atividades cujo exercício impede o ingresso no sistema simplificado. Diante da proposta, foi apontada pelo 
gabarito como verdadeira a alternativa “E”, que destacava apenas a atividade de Consultoria Contábil. 
Todavia, o sítio da Receita Federal, ao disponibilizar uma séria de orientação e esclarecimentos àqueles 
que desejam aderir ao SIMPLES, apresenta um rol de atividades que não permitem a adesão ao sistema. 
Dentre as inúmeras atividades, apontadas inclusive como exemplificativas (não – exaustivas), foram 
encontradas e merecem destaque: - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - Serviços de raio-X, 
radiodiagnóstico e radioterapia; O rol pode ser encontrado no site da Receita Federal, por meio do 
endereço:"http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simple
s/". Trata-se, como dito, do sítio eletrônico da Receita Federal, órgão responsável pela administração 
tributária no âmbito federal, comportando fonte idôneo e segura de informações em matéria tributária, 
atualizadas e em pleno uso, não podendo ser desconsideradas. Tal fonte permite aferir que serviços de 
Radiologia e Instalação Hidráulica também integram a lista de atividades que impedem a adesão ao 
SIMPLES, tornando correta a alternativa “A”. Assim, impõe-se a alteração do gabarito, sendo considerada 
correta a letra “A”, ou, alternativamente, seja a ANULAÇÃO da questão em análise.”  

 
Considerações: 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municipios.  O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
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Nacional e as informações são prestadas através da seguinte  pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003627-5 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente: “A questão deve ter o gabarito alterado ou, sucessivamente, deve ser 

anulada. Com efeito, o questionamento trata das atividades cujo exercício impede o ingresso de 
Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte no sistema simplificado de recolhimento de impostos e contribuições, 
apresentando como correta a alternativa E, que inclui somente a atividade de consultoria contábil. 
No entanto, consoante lista publicada no sitio da Receita Federal, 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp? 
Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simples/), aparecem, igualmente, como atividades incompatíveis 
com o Simples Nacional as de Serviços de raio-X, radiodiagnóstico e radioterapia, bem como as de 
instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, atividades que se encontram elencadas nas demais 
alternativas. Destarte, a questão apresenta incorreção no gabarito, na medida em que a alternativa 

A 
é a que contempla tais atividades..”  
 
d) Considerações: 
 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municipios.  O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e as informações são prestadas através da seguinte  pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
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... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003633-3 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente: “Impõe-se a anulação da questão n.º 58, uma vez que, dentre as opções de 

resposta, não há alternativa correta. Embora o art. 17, inciso XIII, da LC n.º 123/2006 vede o recolhimento 
dos tributos na forma do simples nacional de atividade de consultoria, o § 1.º do referido dispositivo dispõe 
que “as vedações relativas a exercício de atividades precistas no caput não se aplica às pessoas jurídicas 
que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta Lei 
Complementar (...)” Analisando as exceções previstas no § 1.º do art. 17, verifica-se que as atividades de 
instalação (incluída a instalação hidráulica – art. 18, § 5-B, inciso IX), os escritórios de serviços contábeis 
(consultoria contábil - art. 18, § 5-B, inciso XIV) e os serviços de tomografia, diagnósticos médicos por 
imagem etc (radiologia - art. 18, § 5-D, inciso XIII) estão dentre aquelas que NÃO estão proibidas de 
recolher os tributos na forma do regime simplificado. Dessarte, verifica-se que nenhuma das alternativas 
está correta, uma vez que as atividades listadas na questão (radiologia, instalação hidráulicas e consultoria 
contábil) encontram-se excepcionadas pelo art. 17, § 1.º, da LC n.º 123/2006, ou seja, poderão recolher 
impostos e contribuições na forma do simples nacional. Ante o exposto, postula-se a anulação da questão 
n.º 58, pelos motivos acima expostos. Nesses termos, pede deferimento.” 

 
Considerações: 
 
É de se notar que a questão apontada como correta menciona a atividade de consultoria contábil, 

logo não se trata de escritórios de contabilidade. Os escritórios de contabilidade promovem o registro dos 
movimentos econômicos e financeiros de um empreendimento; por sua vez, a consultoria contábil 
desenvolve o diagnóstico e apresenta soluções no mesmo âmbito. 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003649-1 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente: “A questão nº 58 merece alteração do gabarito da assertiva “E” para a 

assertiva “C”, uma vez que o serviço de consultoria contábil, apontado pela questão como serviço que 
impede o ingresso no sistema simplificado, pode ser incluído no regime do Simples. De acordo com o art. 
17, § 1º, XXV da LC 123/2006, é admissível a inclusão no simples, escritórios de serviços contábeis. 
Portanto, todos os serviços afetos a escritórios de serviços contábeis estão sujeitos ao simples. Além disso, 
a assertiva E fala dos serviços de radiologia e instalações hidráulicas, os quais não podem ser incluídos no 
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simples, já que radiologia é serviço de profissão regulamentada (art. 17, XI, LC 123/2006) e instalação 
hidráulica está fora da lista que permite inclusão. A vedação a essa atividades podem ser encontrada no 
site: http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simples/. 
Frente a isso, pede-se que a banca reconsidere o gabarito, alterando-o da assertiva “E” para a assertiva 
“C”.”  

 
Considerações: 
É de se notar que a questão apontada como correta menciona a atividade de consultoria contábil, 

logo não se trata de escritórios de contabilidade. Os escritórios de contabilidade promovem o registro dos 
movimentos econômicos e financeiros de um empreendimento; por sua vez, a consultoria contábil 
desenvolve o diagnóstico e apresenta soluções no mesmo âmbito. 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 
 

Protocolo: 11913003676-6 
 
Fundamentos do recurso: 
Segundo o recorrente: “Na questão 58, a alternativa apontada como correta conflita com informação 

veiculada no site da própria Receita Federal. O gabarito aponta que apenas a atividade de consultoria 
contábil impede o ingresso no sistema simplificado. Porém, deve-se observar informação atualizada 
veiculada pela Receita Federal no seguinte link: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=14&Div=GuiaContribuinte/Simples/ A lista 
apresentada pela RF, relacionando exemplos de atividades vedadas ao Simples, menciona expressamente 
as atividades de "instalações hidráulicas" e "serviços de raio-X, radiodiagnóstico e radioterapia". Dessa 
forma, requer-se a alteração do gabarito, de "E" para "A"..”  

 
Considerações: 
A página mencionada refere-se ao site da Receita Federal e diz respeito ao SIMPLES FEDERAL, 

sistema simplificado de tributos federais, instituído pela Lei nº 9.317/96, que permaneceu em vigor até junho 
de 2007. 

A questão 58 versa sobre o SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123/06. 
Sistema que inclui não só os tributos de competência da União, como também os de competência dos 
Estados e os de competência dos Municípios. O Simples Nacional é gerido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional e as informações são prestadas através da seguinte  pagina da internet:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

A alternativa correta tem suporte no inciso XIII, artigo 17, da LC 123/06: 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
Por outro lado, as empresas que desenvolvem as atividades de radiologia ou de instalação 

hidráulica poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional Com suporte no artigo 18 da LC 123, 
conforme os seguintes parágrafos e incisos: 

 
 



 46 

Art. 18 ...  
§ 5º-B.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais;   
... 
§ 5º-D.  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 

prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, 

bem como ressonância magnética; 
Portanto, sem razão o recorrente. 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO COMERCIAL 
 
 
QUESTÃO Nº 60 
 
Protocolo: 11913003419-2 
 
Conquanto efetivamente apresente peculiaridades, a sociedade em conta de participação é tipo 
societário, vindo arrolada pelo Código Civil dentre as sociedades não-personificadas. 
Ao contrário da sociedade unipessoal, apresenta pluralidade de sócios, embora de classes diversas, 
submetidas a distintos regimes de responsabilidade.  
Sua constituição está devidamente regulada no Código Civil, conforme dispositivos abaixo 
transcritos. Todavia, ainda que constituída, na forma da lei, não goza de personalidade jurídica. Por 
conseguinte, afigura-se correta apenas a alternativa indicada, uma vez que nem toda sociedade, 
constituída na forma da lei, adquire personalidade jurídica.  
 
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida 
unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, 
participando os demais dos resultados correspondentes. 
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, 
o sócio participante, nos termos do contrato social. 
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode 
provar-se por todos os meios de direito. 
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento 
em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. 
 
Protocolo: 11913003423-0 
 
Conquanto efetivamente apresente peculiaridades, a sociedade em conta de participação é tipo 
societário, vindo arrolada pelo Código Civil dentre as sociedades não-personificadas. 
Ao contrário da sociedade unipessoal, apresenta pluralidade de sócios, embora de classes diversas, 
submetidas a distintos regimes de responsabilidade.  
Sua constituição está devidamente regulada no Código Civil, conforme dispositivos abaixo 
transcritos. Todavia, ainda que constituída, na forma da lei, não goza de personalidade jurídica. Por 
conseguinte, afigura-se correta apenas a alternativa indicada, uma vez que nem toda sociedade, 
constituída na forma da lei, adquire personalidade jurídica.  
 
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida 
unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, 
participando os demais dos resultados correspondentes. 
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, 
o sócio participante, nos termos do contrato social. 
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode 
provar-se por todos os meios de direito. 
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento 
em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. 
 
Protocolo: 11913003604-9 
 
Conquanto efetivamente apresente peculiaridades, a sociedade em conta de participação é tipo 
societário, vindo arrolada pelo Código Civil dentre as sociedades não-personificadas. 
Ao contrário da sociedade unipessoal, apresenta pluralidade de sócios, embora de classes diversas, 
submetidas a distintos regimes de responsabilidade.  



Sua constituição está devidamente regulada no Código Civil, conforme dispositivos abaixo 
transcritos. Todavia, ainda que constituída, na forma da lei, não goza de personalidade jurídica. Por 
conseguinte, afigura-se correta apenas a alternativa indicada, uma vez que nem toda sociedade, 
constituída na forma da lei, adquire personalidade jurídica.  
 
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida 
unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, 
participando os demais dos resultados correspondentes. 
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, 
o sócio participante, nos termos do contrato social. 
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode 
provar-se por todos os meios de direito. 
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento 
em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. 
 



 
QUESTÃO Nº 61 
 
Protocolo: 11913003289-5 
 

A questão é similar, porém não é idêntica. Há temas jurídicos fundamentais, que costumam 
vir cobrados não apenas neste, mas em diversos outros concursos com conteúdo jurídico.  

A violação ao princípio da igualdade inexiste, na medida em que as provas anteriores são de 
conhecimento público, constituindo fato notório o de que os candidatos diligentes costumam 
estudá-las previamente à realização do certame.  

 
 

Protocolo: 11913003291-3 
 
A questão é similar, porém não é idêntica. Há temas jurídicos fundamentais, que costumam 

vir cobrados não apenas neste, mas em diversos outros concursos com conteúdo jurídico.  
A violação ao princípio da igualdade inexiste, na medida em que as provas anteriores são de 

conhecimento público, constituindo fato notório o de que os candidatos diligentes costumam 
estudá-las previamente à realização do certame.  

 
 

Protocolo: 11913003356-8 
 
A questão é similar, porém não é idêntica. Há temas jurídicos fundamentais, que costumam 

vir cobrados não apenas neste, mas em diversos outros concursos com conteúdo jurídico.  
A violação ao princípio da igualdade inexiste, na medida em que as provas anteriores são de 

conhecimento público, constituindo fato notório o de que os candidatos diligentes costumam 
estudá-las previamente à realização do certame.  

Os demais argumentos se afiguram manifestamente descabidos, somente podendo-se falar 
em favorecimento na hipótese de prévio acesso ao conteúdo da prova antes de sua realização.  

 
 

Protocolo: 11913003402-4 
 
A questão é similar, porém não é idêntica. Há temas jurídicos fundamentais, que costumam 

vir cobrados não apenas neste, mas em diversos outros concursos com conteúdo jurídico.  
A violação ao princípio da igualdade inexiste, na medida em que as provas anteriores são de 

conhecimento público, constituindo fato notório o de que os candidatos diligentes costumam 
estudá-las previamente à realização do certame.  

Os demais argumentos se afiguram manifestamente descabidos, somente podendo-se falar 
em favorecimento na hipótese de prévio acesso ao conteúdo da prova antes de sua realização.  

 
 

Protocolo: 11913003446-7 
 
A questão é similar, porém não é idêntica. Há temas jurídicos fundamentais, que costumam 

vir cobrados não apenas neste, mas em diversos outros concursos com conteúdo jurídico.  
A violação ao princípio da igualdade inexiste, na medida em que as provas anteriores são de 

conhecimento público, constituindo fato notório o de que os candidatos diligentes costumam 
estudá-las previamente à realização do certame.  

Os demais argumentos se afiguram manifestamente descabidos, somente podendo-se falar 
em favorecimento na hipótese de prévio acesso ao conteúdo da prova antes de sua realização.  

 
 

Protocolo: 11913003448-7 
 
A questão é similar, porém não é idêntica. Há temas jurídicos fundamentais, que costumam 

vir cobrados não apenas neste, mas em diversos outros concursos com conteúdo jurídico.  
A violação ao princípio da igualdade inexiste, na medida em que as provas anteriores são de 

conhecimento público, constituindo fato notório o de que os candidatos diligentes costumam 
estudá-las previamente à realização do certame.  

Os demais argumentos se afiguram manifestamente descabidos, somente podendo-se falar 
em favorecimento na hipótese de prévio acesso ao conteúdo da prova antes de sua realização.  



 
 

Protocolo: 11913003650-0 
 
O direito societário brasileiro, diferentemente do europeu continental, não exige, de regra, 

capital social mínimo para a constituição de sociedade. As exceções residem em entidades sujeitas 
à fiscalização do BACEN e SUSEP, como instituições financeiras e seguradoras. 

O recurso confunde subscrição do capital social com sua integralização. A exigência 
constante do inciso II referido pelo recorrente diz respeito à integralização do capital subscrito, e 
não à fixação propriamente dita de um capital social mínimo.  



 
QUESTÃO Nº 62 
 
Protocolo: 11913003635-3 
 

O recurso não apresenta a alternativa que considera correta. Ademais, confunde a 
responsabilização do administrador com a desconsideração da personalidade jurídica, tratando-os 
como se fossem o mesmo tema. O artigo do Código do Consumidor trata de hipótese de 
desconsideração. 



 
QUESTÃO Nº 64 
 
Protocolo: 11913003478-1 

 
Ainda que o entendimento do candidato fosse o de que as causas fiscais devem prosseguir 

no juízo de origem, estaria correta apenas a alternativa indicada. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 
QUESTÃO Nº 65 
 

Protocolo: 11913003368-6 
 
Pedido e argumentos: Pretende o candidato requerente que a alternativa E também expressa 

opção verdadeira. Pleiteia a anulação da questão. Fundamenta que ao considerá-la incorreta, o gabarito 
oficial “estaria desprestigiando a doutrina italiana de Renato Alessi” que tratou da distinção entre interesse 
primário e secundário e que “admitir que o Estado não possui prerrogativas  quando satisfaz os interesses 
públicos secundários (erário) significa esvaziar por completo, toda a atividade tributária e arrecadatória 
estatal”. 

 
Fundamentação: A formulação da questão quanto à alternativa E tratou exatamente de prestigiar a 

doutrina italiana referida, acolhida, aliás, pelos administrativistas brasileiros, que consagram a distinção 
entre interesses primários e secundários do Estado e o regime jurídico diverso de que são merecedores. O 
gabarito oficial ao considerá-la como não correta a alternativa E, não admitindo que os interesses 
secundários do Estado não possam ser destinatários das “prerrogativas inerentes à supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado” é perfeitamente consentâneo com a melhor doutrina que trata 
os interesses secundários do Estado não como interesses públicos, propriamente ditos. 

È a lição de Marçal Justen Filho: “O chamado ‘interesse secundário’ (ALESSI) ou ‘interesse da 
Administração pública’ não é público”(Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 4ª ed.,2009, p. 61). No 
mesmo sentido Celso Antonio Bandeira de Mello: “Os interesses a que se aludiu são todos interesses 
secundários e que a pessoa governamental tem apenas segundo os termos em que o teria qualquer 
pessoa. Não são interesses públicos. Não respondem à razão última de existir própria das pessoas 
governamentais em geral.” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Ed., 26ª ed.2009, p. 67) .  

Fica, pois, claro, que os interesses secundários do Estado só podem ter as prerrogativas inerentes à 
supremacia do interesse público quando coincidirem com os interesses primários estatais. Não podem, 
assim, ter superioridade sobre os interesses particulares, os interesses individuais do Estado ou do aparelho 
administrativo ou, ainda, da autoridade administrativa respectiva. 

Igualmente não prospera o segundo argumento do candidato. A atividade arrecadatória, ou mais 
propriamente, a arrecadação, é atividade de interesse público primário, porque essencial à prestação dos 
serviços públicos. Apenas o interesse de maximizar a arrecadação pode ser considerado como secundário 
e não a própria atividade em si. 

Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado. 
 
 

Protocolo: 11913003420-0 
 
Pedido e argumentos: Pretende o candidato requerente a anulação da questão porquanto a 

alternativa D estaria inteiramente correta, vez que a opção do gabarito oficial de qualificá-la como incorreta 
conteria “inconsistência dogmática”,  especialmente comparando-a com o conteúdo da assertiva da 
alternativa B. Não se poderia admitir que o Estado “possa se mover por interesses não públicos”. 

 
Fundamentação: A perplexidade do requerente reside na própria dificuldade em definir o interesse 

público. O equívoco subjacente é tentar igualar interesse do Estado com interesse público. Nem todo o 
interesse estatal é público e vice-versa. Não se define o interesse público pela titularidade estatal, mas ao 
contrário, ele preexiste ao Estado e é a este atribuído por ser público, da coletividade. O Estado é o 
instrumento de realização dos interesses públicos, para satisfazer as necessidades coletivas e não do 
aparelho estatal (conforme, dentre outros, a lição de Marçal Justen Filho ( Curso de Direito Administrativo, 
Ed. Saraiva, 4ª ed., 2009, p;59/60. 

 



Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado.  
 
 

Protocolo: 11913003440-7 
 
Pedido e argumentos: O candidato requerente sustenta que a alternativa apontada como correta 

não está afinada com a melhor doutrina porque o interesse público não é “a soma” dos interesses 
individuais, citando afirmação de Celso Antonio Bandeira de Mello, sobre o tema. 

 
Fundamentação: A assertiva constante da letra B da questão, tida como correta pelo gabarito 

oficial, não contém a afirmação de que o interesse público é a soma dos interesses individuais, mas sim de 
que “resulta do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente tem quando considerados na 
qualidade de membros da sociedade”. Assim a crítica não tem procedência do mesmo modo como a lição 
de doutrina citada está em perfeita harmonia com o gabarito e  não em descompasso, como pretende o 
requerente, 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado. 
 
 

Protocolo: 11913003460-3 
 
Pedido e argumentos: O candidato requerente pede a anulação da questão por não ser correta a 

segunda parte do enunciado B, considerado verdadeiro pelo gabarito oficial. Sustenta que a afirmativa é 
questionável sob o ponto de vista jurídico. 

 
Fundamentação: Todos os argumentos levantados no pedido não contrariam o acerto da afirmativa 

e nem são inconciliáveis com o seu sentido. Ao contrário, estão em perfeita harmonia com o mesmo, 
inclusive quando se afirma que “o interesse público poder ser um querer valorativo geral e total numa 
comunidade, mas não tem necessariamente que o ser, bastando aparecer como consciência da maioria”. 

A assertiva constante da letra B da questão, tida como correta pelo gabarito oficial, não contém a 
afirmação de que o interesse público é a soma dos interesses individuais, mas sim de que “resulta do 
conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente tem quando considerados na qualidade de 
membros da sociedade”. Assim a crítica não tem procedência do mesmo modo como a lição de doutrina 
citada está em perfeita harmonia com o gabarito e  não em descompasso, como pretende o requerente, 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado. 
 
 

Protocolo: 11913003467-3 
 
Pedido e argumentos: O candidato requerente pede a anulação da questão por não ser correta a 

segunda parte do enunciado B, considerado verdadeiro pelo gabarito oficial. Sustenta que a afirmativa é 
questionável sob o ponto de vista jurídico. 

 
Fundamentação: Todos os argumentos levantados no pedido não contrariam o acerto da afirmativa 

e nem são inconciliáveis com o seu sentido. Ao contrário, estão em perfeita harmonia com o mesmo, 
inclusive quando se afirma que “teoricamente seria possível existir um querer comunitário que envolvesse a 
totalidade dos componentes de um dado grupo, mas a consciência social se forma, na prática, em maior 
grau, com a existência de vontades individuais coincidentes ostensivamente majoritárias, não só porque de 
outro modo deixaria de ser social, público, mas porque somente tal condição justificaria a imposição deste 
querer valorativo a quem, individualmente não participa dele.” 

A assertiva constante da letra B da questão, tida como correta pelo gabarito oficial, não contém a 
afirmação de que o interesse público é a “soma” dos interesses individuais, mas sim de que “resulta do 
conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente tem quando considerados na qualidade de 
membros da sociedade”. Assim a crítica não tem procedência do mesmo modo como a lição de doutrina 
citada está em perfeita harmonia com o gabarito e  não em descompasso, como pretende o requerente, 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado. 
 
 

Protocolo: 11913003471-1 
 



Pedido e argumentos: O candidato requerente sustenta que a alternativa apontada como correta 
não está afinada com a melhor doutrina porque o interesse público não é “a soma” dos interesses 
individuais, citando afirmação de CelsoAntonio Bandeira de Mello, de Sergio Ferraz e de Odete Medauar, 
sobre o tema. 

 
Fundamentação: A assertiva constante da letra B da questão, tida como correta pelo gabarito 

oficial, não contém a afirmação de que o interesse público é a soma dos interesses individuais, mas sim de 
que “resulta do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente tem quando considerados na 
qualidade de membros da sociedade”. Assim a crítica não tem procedência do mesmo modo como a lição 
de doutrina citada está em perfeita harmonia com o gabarito e não em descompasso, como pretende o 
requerente. 

Ainda a impossibilidade de adotar-se uma concepção hegemônica de interesse público, ou sua 
indeterminação com o que se concorda plenamente, não infirma a correção da afirmativa do gabarito oficial, 
que não contém um conceito fechado e delimitado do tema, mas sim aberto. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado. 
 
 

Protocolo: 11913003475-1 
 
Pedido e argumentos: O candidato requerente sustenta que a alternativa apontada como correta 

não está afinada com a melhor doutrina porque o interesse público não é “a soma” dos interesses 
individuais. 

 
Fundamentação: A assertiva constante da letra B da questão, tida como correta pelo gabarito 

oficial, não contém a afirmação de que o interesse público é a “soma” dos interesses individuais, mas sim de 
que  “resulta do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente tem quando considerados na 
qualidade de membros da sociedade”. Assim a crítica não tem procedência do mesmo modo como a lição 
de doutrina citada está em perfeita harmonia com o gabarito e  não em descompasso, como pretende o 
requerente, 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado. 
 
 

Protocolo: 11913003517-0 
 
Pedido e argumentos: Pretende o candidato requerente que a alternativa D é a opção verdadeira. 

Pleiteia a alteração do gabarito oficial ou a anulação da questão. Sustenta que todos os interesses do 
Estado são públicos e que não se devem confundir os interesses primários com os interesses secundários 
do Estado. A assertiva B, tida por correta pelo gabarito, traria apenas o conceito de interesse público 
primário, sem considerar o interesse secundário do estado. 

 
Fundamentação: A perplexidade do requerente reside na própria dificuldade em definir o interesse 

público. O equívoco subjacente é tentar igualar interesse do Estado com interesse público. Nem todo o 
interesse estatal é público e vice-versa. Não se define o interesse público pela titularidade estatal, mas ao 
contrário, ele preexiste ao Estado e é a este atribuído por ser público, da coletividade. O Estado é o 
instrumento de realização dos interesses públicos, para satisfazer as necessidades coletivas e não apenas 
do aparelho estatal (conforme, dentre outros, a lição de Marçal Justen Filho ( Curso de Direito 
Administrativo, Ed. Saraiva, 4ª ed., 2009, p;59/60. 

A formulação da questão tratou exatamente de prestigiar a doutrina italiana referida, acolhida, aliás, 
pelos administrativistas brasileiros, que consagram a distinção entre interesses primários e secundários do 
Estado e o regime jurídico diverso de que são merecedores. É consentânea com a melhor doutrina que trata 
os interesses secundários do Estado não como interesses públicos, propriamente ditos. 

È a lição de Marçal Justen Filho: “O chamado ‘interesse secundário’ (ALESSI) ou ‘interesse da 
Administração pública’ não é público”(Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 4ª ed.,2009, p. 61). No 
mesmo sentido Celso Antonio Bandeira de Mello: “Os interesses a que se aludiu são todos interesses 
secundários e que a pessoa governamental tem apenas segundo os termos em que o teria qualquer 
pessoa. Não são interesses públicos. Não respondem à razão última de existir própria das pessoas 
governamentais em geral.” ( Curso de Direito Administrativo, Malheiros Ed., 26ª ed.2009, p. 67) .  

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial. 
 



 
Protocolo: 11913003586-7 

 
Pedido e argumentos: Pretende o candidato requerente que a alternativa B, eleita pelo gabarito 

como correta, comporta discussão. Pleiteia a anulação da questão. Fundamenta que autores não 
reconhecem a relação “intima e indissociável” entre o interesse público e os interesses individuais, que a 
convergência é “na medida do possível” e não regra. 

 
Fundamentação: Foi afirmado na assertiva eleita pelo gabarito que existe uma relação íntima e 

indissociável entre o interesse público e os interesses individuais na medida em que o primeiro resulta do 
conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados na qualidade de 
membros da sociedade. A afirmação criticada não foi, portanto, descontextualizada  e abrangente, querendo 
identificar sempre o interesse público com os interesses privados. Por óbvio, basta uma leitura atenta da 
asserção para extrair que ela não pretendeu afirmar que existe sempre a convergência entre o interesse 
público e os interesses privados em geral. Também não desconsiderou a distinção entre o interesse público 
primário e os interesses secundários do Estado porque os interesses primários do Estado é que são os 
interesses públicos genuínos. 

É a lição de Marçal Justen Filho: “O chamado ‘interesse secundário’ (ALESSI) ou ‘interesse da 
Administração pública’ não é público”(Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 4ª ed.,2009, p. 61). No 
mesmo sentido Celso Antonio Bandeira de Mello: “Os interesses a que se aludiu são todos interesses 
secundários e que a pessoa governamental tem apenas segundo os termos em que o teria qualquer 
pessoa. Não são interesses públicos. Não respondem à razão última de existir própria das pessoas 
governamentais em geral.” ( Curso de Direito Administrativo, Malheiros Ed., 26ª ed.2009, p. 67) .  

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial.  
 
 

Protocolo: 11913003591-5 
 
Pedido e argumentos: Pretende o candidato requerente que a alternativa eleita pelo gabarito oficial 

não está totalmente correta, porque ela “desconsidera o desmembramento conceitual que há no princípio do 
interesse público, que é dividido em interesse público primário e interesse público secundário, sendo aquele 
entendido como o interesse dos administrados e este o interesse da administração. Também que deve ser 
levado em conta que o interesse social encerra um conceito jurídico indeterminado, não permanente. Cita 
doutrina e jurisprudência.  

 
Fundamentação: A formulação da questão tratou exatamente de prestigiar a doutrina italiana 

referida, acolhida, aliás, pelos administrativistas brasileiros, que consagram a distinção entre interesses 
primários e secundários do Estado e o regime jurídico diverso de que são merecedores. O gabarito oficial ao 
considerar como não correta a alternativa E, não admitindo que os interesses secundários do Estado não 
possam ser destinatários das “prerrogativas inerentes à supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado” é perfeitamente consentâneo com a melhor doutrina que trata os interesses secundários do Estado 
não como interesses públicos, propriamente ditos. 

È a lição de Marçal Justen Filho: “O chamado ‘interesse secundário’ (ALESSI) ou ‘interesse da 
Administração pública’ não é público”(Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 4ª ed.,2009, p. 61). No 
mesmo sentido Celso Antonio Bandeira de Mello: “Os interesses a que se aludiu são todos interesses 
secundários e que a pessoa governamental tem apenas segundo os termos em que o teria qualquer 
pessoa. Não são interesses públicos. Não respondem à razão última de existir própria das pessoas 
governamentais em geral.” ( Curso de Direito Administrativo, Malheiros Ed., 26ª ed.2009, p. 67) . 

Fica, pois, claro, que os interesses secundários do Estado só podem ter as prerrogativas inerentes à 
supremacia do interesse público quando coincidirem com os interesses primários estatais. Não podem, 
assim, ter superioridade sobre os interesses particulares, os interesses individuais do Estado ou do aparelho 
administrativo ou, ainda, da autoridade administrativa respectiva. 

O fato de os conceitos de interesse social e de interesse público não encerrarem conteúdo 
determinado e imutável, não infere a assertiva do gabarito, do mesmo modo como a jurisprudência citada. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial. 
 
 

Protocolo: 11913003636-3 
 



Pedido e argumentos: Pretende o candidato requerente a anulação da questão porquanto a 
alternativa D estaria inteiramente correta, vez que a opção do gabarito oficial traz apenas o conceito de 
interesse público primário, sem fazer a distinção entre esse o os interesses secundários do Estado, próprios 
da Administração.  

 
Fundamentação: A perplexidade do requerente reside na própria dificuldade em definir o interesse 

público. O equívoco subjacente é tentar igualar interesse do Estado com interesse público. Nem todo o 
interesse estatal é público e vice-versa. Não se define o interesse público pela titularidade estatal, mas ao 
contrário, ele preexiste ao Estado e é a este atribuído por ser público, da coletividade. O Estado é o 
instrumento de realização dos interesses públicos, para satisfazer as necessidades coletivas e não do 
aparelho estatal (conforme, dentre outros, a lição de Marçal Justen Filho ( Curso de Direito Administrativo, 
Ed. Saraiva, 4ª ed., 2009, p;59/60. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado, e pela manutenção do 

gabarito oficial.  
 
 

Protocolo: 11913003663-8 
 
Pedido e argumentos: Pretende o candidato requerente que a alternativa eleita pelo gabarito oficial 

não está totalmente correta, porque ela “desconsidera o desmembramento conceitual” que há no princípio 
do interesse público, que é dividido em interesse público primário e interesse público secundário, sendo 
aquele entendido como o interesse dos administrados e este o interesse da administração. Também que 
deve ser levado em conta que o interesse social encerra um conceito jurídico indeterminado, não 
permanente. Cita doutrina e jurisprudência.  

 
Fundamentação: A formulação da questão tratou exatamente de prestigiar a doutrina italiana 

referida, acolhida, aliás, pelos administrativistas brasileiros, que consagram a distinção entre interesses 
primários e secundários do Estado e o regime jurídico diverso de que são merecedores. O gabarito oficial ao 
considerar como não correta a alternativa E, não admitindo que os interesses secundários do Estado não 
possam ser destinatários das “prerrogativas inerentes à supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado” é perfeitamente consentâneo com a melhor doutrina que trata os interesses secundários do Estado 
não como interesses públicos, propriamente ditos. 

È a lição de Marçal Justen Filho: “O chamado ‘interesse secundário’ (ALESSI) ou ‘interesse da 
Administração pública’ não é público”(Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 4ª ed.,2009, p. 61). No 
mesmo sentido Celso Antonio Bandeira de Mello: “Os interesses a que se aludiu são todos interesses 
secundários e que a pessoa governamental tem apenas segundo os termos em que o teria qualquer 
pessoa. Não são interesses públicos. Não respondem à razão última de existir própria das pessoas 
governamentais em geral.” ( Curso de Direito Administrativo, Malheiros Ed., 26ª ed.2009, p. 67) .  

Fica, pois, claro, que os interesses secundários do Estado só podem ter as prerrogativas inerentes à 
supremacia do interesse público quando coincidirem com os interesses primários estatais. Não podem, 
assim, ter superioridade sobre os interesses particulares, os interesses individuais do Estado ou do aparelho 
administrativo ou, ainda, da autoridade administrativa respectiva. 

O fato de os conceitos de interesse social e de interesse público não encerrarem conteúdo 
determinado e imutável, não infere a assertiva do gabarito, do mesmo modo como a jurisprudência citada. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial. 



 
QUESTÃO Nº 66 

 
Protocolo: 11913003456-5 
 

Pedido e argumentos: Quer o candidato requerente que a assertiva constante da letra E também 
está correta. Cita Hely Lopes Meirelles, para afirmar o acerto de tal opção por não ter havido menção que se 
tratava de questão de interesse público, mas apenas o interesse do particular. 

 
Fundamentação: Não tem procedência a alegação. Na opção E houve referência ao “princípio da 

publicidade” que está inserido na CF, art. 37, “caput”. A publicidade do ato é a regra, na Administração. O 
mesmo administrativista citado afirma que “em princípio, todo o ato administrativo deve ser publicado, 
porque pública é a Administração que o realiza, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior da administração a ser preservado.”. “visa a propiciar o seu 
conhecimento e controle pelos interessados e do povo em geral” (Meirelles, Hely Lopes, Direito 
Administrativo, RT, 1989, p.82). Não se ignora que, em casos excepcionais, se reconhece e são 
preservados alguns efeitos do ato, por via indireta, dispensando-se a publicidade quando tenha havido 
notificação individual, como é a situação trazida na jurisprudência citada. Mas as situações preservadas são 
muito particulares e excepcionais e não podem ser ditas como regras gerais, ao ponto de se ter a assertiva 
questionada como verdadeira. O contrário seria tornar em regra geral o que é exceção. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial.  
 
 
Protocolo: 11913003483-0 
 
Pedido e argumentos: Quer o candidato requerente que a assertiva constante da letra E também 

está correta. Cita Hely Lopes Meirelles, para afirmar o acerto de tal opção por não ter havido menção que se 
tratava de questão de interesse público, mas apenas o interesse do particular. 

 
Fundamentação: Não tem procedência a alegação. Na opção E houve referência ao “princípio da 

publicidade” que está inserido na CF, art. 37, “caput”. A publicidade do ato é a regra, na Administração. O 
mesmo administrativista citado afirma que “em princípio, todo o ato administrativo deve ser publicado, 
porque pública é a Administração que o realiza, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior da administração a ser preservado.”. “visa a propiciar o seu 
conhecimento e controle pelos interessados e do povo em geral” (Meirelles, Hely Lopes, Direito 
Administrativo, RT, 1989, p.82). Não se ignora que, em casos excepcionais, se reconhece e são 
preservados alguns efeitos do ato, por via indireta, dispensando-se a publicidade quando tenha havido 
notificação individual, como é a situação trazida na jurisprudência citada, que aliás refere a publicidade do 
ato através de biblioteca eletrônica. Mas as situações preservadas são muito particulares e excepcionais e 
não podem ser ditas como regras gerais, ao ponto de se ter a assertiva questionada como verdadeira. O 
contrário seria tornar em regra geral o que é exceção. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial.  
 
 

Protocolo: 11913003617-7 
 
Pedido e argumentos: Quer o candidato requerente que a assertiva constante da letra B também 

está correta. Sustenta que o princípio da finalidade é dotado de autonomia frente ao princípio da legalidade.. 
 
Fundamentação: Não tem procedência a alegação. O princípio da finalidade não é uma 

decorrência do princípio da finalidade, mas dele não tem autonomia. Ao cumprir lei determinada, o 
administrador público tem que cumprir o objetivo em vista da qual ela foi editada, pois quem desatende o fim 
legal desatende á própria lei ( v. Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, 
Malheiros Ed., 2009, p. 106/107, Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo, RT, 1989, p. 81, dentre 
outros). 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial.  



 
QUESTÃO Nº 69 
 
Protocolo: 11913003566-0 

 
Pedido e argumentos: Sustenta o candidato requerente que a assertiva constante da letra E, tida 

como correta pelo gabarito oficial, está em desacordo com a doutrina majoritária, vez que a 
discricionariedade do ato administrativo se operaria nos elementos objeto e motivo. Cita Maria Sylvia Di 
Pietro. 

 
Fundamentação: Não tem procedência a alegação. O mérito tem pertinência com a indagação 

sobre a oportunidade e a conveniência do ato administrativo, por isso se diz que estes aspectos constituem 
a sede do poder discricionário do administrador público. São, segundo Gasparini, “juízos subjetivos do 
agente competente sobre certos fatos e que levam essa autoridade a decidir de um outro modo.”(Direito 
Administrativo, Saraiva, 14 ed. p.97). 

Os aspectos referidos pelo requerente, objeto e motivo, constituem elementos que compõem o ato 
administrativo, o que é coisa diversa. Também são elementos do ato, o sujeito, a firma e o fim .Em realidade 
no que diz com os elementos  sujeito e a finalidade, os atos sempre são vinculados. A discricionariedade diz 
mais com os elementos motivo e objeto ou conteúdo do ato. Entretanto, o objeto ou conteúdo podem 
permitir a edição de ato vinculado apenas, quando a lei estabelecer apenas um objeto possível para atingir 
determinado fim ( Di Pietro, Maria Sylvia, Direito Administrativo,2003, Atlas Ed. p.209). Assim, a afirmação 
do candidato de que a discricionariedade do ato administrativo se operaria nos elementos objeto e motivo é 
verdadeira, como regra geral. Entretanto ela não contraria, em nada, o acerto da assertiva da letra E da 
questão. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial.  
 
 

Protocolo: 11913003629-5 
 
Pedido e argumentos: Sustenta o candidato requerente que a assertiva constante da letra E, tida 

como correta pelo gabarito oficial, está em desacordo com a doutrina, vez que a discricionariedade do ato 
administrativo se operaria na avaliação de conduta relativa aos elementos objeto e motivo. A avaliação da 
conveniência e oportunidade é que caracterizaria o mérito do ato administrativo. 

 
Fundamentação: Não tem procedência a alegação. O mérito tem pertinência com a indagação 

sobre a oportunidade e a conveniência do ato administrativo, por isso se diz que estes aspectos constituem 
a sede do poder discricionário do administrador público. São, segundo Gasparini, “juízos subjetivos do 
agente competente sobre certos fatos e que levam essa autoridade a decidir de um outro modo.”(Direito 
Administrativo, Saraiva, 14 ed. p.97). 

Os aspectos referidos pelo requerente, objeto e motivo, constituem elementos que compõem o ato 
administrativo, o que é coisa diversa. Também são elementos do ato, o sujeito, a firma e o fim. Em realidade 
no que diz com os elementos  sujeito e a finalidade, os atos sempre são vinculados. A discricionariedade diz 
mais com os elementos motivo e objeto ou conteúdo do ato. Entretanto, o objeto ou conteúdo podem 
permitir a edição de ato vinculado apenas, quando a lei estabelecer apenas um objeto possível para atingir 
determinado fim ( Di Pietro, Maria Sylvia, Direito Administrativo,2003, Atlas Ed. p.209). 

Assim, a afirmação do candidato de que a discricionariedade do ato administrativo se operaria na 
avaliação dos elementos objeto e motivo é verdadeira, como regra geral. Entretanto ela não contraria, em 
nada, o acerto da assertiva da letra E da questão. A circunstância de não ter havido referência à “avaliação” 
da conveniência e oportunidade, na assertiva da questão eleita pelo gabarito, não infirma à compreensão de 
seu conteúdo e, ao candidato que tinha pleno conhecimento da matéria, não poderia gerar perplexidade. 

 
Conclusão: Pelo não atendimento do pedido de reconsideração formulado e pela manutenção do 

gabarito oficial.  
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL 
 
 
QUESTÃO Nº 75 

 
Protocolo: 11913003347-0 
 

Recurso Indeferido, conforme motivação a seguir explicitada.  
Os bens coletivos (também chamados de universais ou universalidades) abrangem as 

universalidades de fato e as universalidades de direito. Tais bens são constituídos por várias coisas 
singulares, consideradas em conjunto, formando um todo que passa a ter individualidade própria.  

A universalidade de fato apresenta-se como “a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à 
mesma pessoa, tenham destinação unitária” (CC, art. 90). Os bens formadores dessa universalidade 
“podem ser objeto de relações jurídicas próprias” (art. 90, parágrafo único). Nesse caso, a destinação 
unitária decorre da vontade do particular, v.g,. exemplo uma biblioteca, ou um rebanho. O direito “importa o 
conceito coisa, bem (singular), que é do mundo fático; e importa o de rebanho, o de enxame (bem coletivo 
de fato), que também o é” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomo II, par. 135, II). A 
universalidade de fato é, portanto, uma categoria lógico-sistemática. Esse é, de resto, o entendimento 
doutrinário. (V. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 256-257). 

A universalidade de direito, por sua vez, constitui, conforme o art. 91 do mesmo CC/2002, “o 
complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”,  justamente por isso 
“contemplando um todo que emerge das unidades que a compõem”, como está no enunciado da questão n. 
75.  A herança e a massa falida podem ser invocadas como exemplos.  

Pelo exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003563-0 
 

Recurso Indeferido, conforme motivação a seguir explicitada.  
Os bens coletivos (também chamados de universais ou universalidades) abrangem as 

universalidades de fato e as universalidades de direito. Tais bens são constituídos por várias coisas 
singulares, consideradas em conjunto, formando um todo que passa a ter individualidade própria.  

A universalidade de fato apresenta-se como “a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à 
mesma pessoa, tenham destinação unitária” (CC, art. 90). Os bens formadores dessa universalidade 
“podem ser objeto de relações jurídicas próprias” (art. 90, parágrafo único). Nesse caso, a destinação 
unitária decorre da vontade do particular, v.g,. exemplo uma biblioteca, ou um rebanho. O direito “importa o 
conceito coisa, bem (singular), que é do mundo fático; e importa o de rebanho, o de enxame (bem coletivo 
de fato), que também o é” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomo II, par. 135, II). A 
universalidade de fato é, portanto, uma categoria lógico-sistemática. Esse é, de resto, o entendimento 
doutrinário. (V. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 256-257). 

A universalidade de direito, por sua vez, constitui, conforme o art. 91 do mesmo  CC/2002, “o 
complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”, contemplando um todo que 
emerge das unidades que a compõem, como está no enunciado da questão n. 75.  A herança e a massa 
falida podem ser invocadas como exemplos.  

Pelo exposto, resta indeferido o presente recurso 
 
 
Protocolo: 11913003671-6 

 
Recurso Indeferido, conforme motivação a seguir explicitada.  



Os bens coletivos (também chamados de universais ou universalidades) abrangem as 
universalidades de fato e as universalidades de direito. Tais bens são constituídos por várias coisas 
singulares, consideradas em conjunto, formando um todo que passa a ter individualidade própria.  

A universalidade de fato apresenta-se como “a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à 
mesma pessoa, tenham destinação unitária” (CC, art. 90). Os bens formadores dessa universalidade 
“podem ser objeto de relações jurídicas próprias” (art. 90, parágrafo único).  Nesse caso, a destinação 
unitária decorre da vontade do particular, v.g,. exemplo uma biblioteca, ou um rebanho. O direito “importa o 
conceito coisa, bem (singular), que é do mundo fático; e importa o de rebanho, o de enxame (bem coletivo 
de fato), que também o é” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomo II, par. 135, II). A 
universalidade de fato é, portanto, uma categoria lógico-sistemática. Esse é, de resto, o entendimento 
doutrinário. (V. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 256-257). 

A universalidade de direito, por sua vez, constitui, conforme o art. 91 do mesmo  CC/2002, “o 
complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”, contemplando um todo que 
emerge das unidades que a compõem, como está no enunciado da questão n. 75.  A herança e a massa 
falida podem ser invocadas como exemplos.  
Pelo exposto, resta indeferido o presente recurso.  



 
QUESTÃO Nº 76 

 
Protocolo: 11913003476-1 
 

A justificativa oferecida não corresponde ao assunto abordado pela questão de número 76 da 
Prova. O recorrente escreve, in verbis: “A irresignação em relação à esta questão repousa sobre a 
alternativa “E”, tida como correta pelo gabarito, uma vez que foi apontada a alternativa “A” como incorreta. 
Nem todo negócio jurídico permite a subsistência daquele que se dissimulou, se válido na substância e na 
forma. Tal situação é característica das simulações relativas apenas, em que existe um negócio simulado e 
um dissimulado, sendo que a intenção das partes é a produção de efeitos do que se dissimulou, de forma a 
burlar a lei. Na simulação absoluta, contudo, em que o negócio jurídico não pretende a produção de efeitos 
do negócio aparente, a nulidade é plena, não subsistindo qualquer ato ou negócio que lhe seja inerente. 
Dessa forma, considerando que a alternativa E não faz essa distinção, mostra-se incompleta e, por 
conseguinte, incorreta a informação. Assim, havendo duas alternativas que atendam o enunciado, é 
imperativa a ANULAÇÃO da questão.” 

 Ora, a questão propunha que os examinandos escolhessem a alternativa INCORRETA.  E é 
incorreta a alternativa A, claramente defeituosa, já que o art. 136 do CC/2002 estabelece a não-suspensão 
da aquisição nem o exercício do direito pelo encargo, “salvo quando expressamente imposto no negócio 
jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva”, consignando expressamente a ressalva.  
Por outro lado a argumentação do recorrente quanto à alternativa E não tem cabida porque os examinandos  
deveriam justamente demonstrar conhecer a distinção entre o negócio absolutamente simulado e o 
relativamente simulado. Portanto, a premissa de que se vale o recorrente – de que a alternativa E  “não faz 
essa distinção” -  não tem cabimento, estando correta a alternativa E, e, portanto, justificando-se o que 
marca o gabarito, ao apontar à questão A como questão incorreta. 
 
Protocolo: 11913003587-7 

 
O art. 167 do CC/2002 determina: “É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 

dissimulou, se for válido na substância e na forma.”  A esse preceito reportam-se as noções de simulação 
absoluta e relativa. Na primeira é pressuposta a inexistência de um negócio real e a existência apenas do 
negócio aparente. Na segunda, pressupõe-se um negócio aparente (simulado) e um negócio real 
(dissimulado). Portanto, no primeiro caso não há que se falar em dois negócios jurídicos, como ocorre na 
simulação relativa. Em outras palavras, não se pode constatar a existência de um negócio aparente 
(simulado) e outro real (dissimulado). A simulação absoluta pressupõndo a inexistência de um negócio 
dissimulado, seria impossível se aludir à subsistência desse. Assim, ao utilizar a expressão “negócio jurídico 
simulado”, é implícita a referência à simulação relativa. Portanto, mantém-se a alternativa “E” como correta. 

Se não bastassem tais razões sublinhe-se que a alternativa “A” é claramente defeituosa, já que o 
art. 136 do CC/2002 estabelece a não-suspensão da aquisição nem o exercício do direito pelo encargo, 
“salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva”, 
consignando expressamente a ressalva, com o que se deve manter a opção feita no gabarito vigente, que 
estabelece a alternativa “A” como a incorreta. 



 
QUESTÃO Nº 78 

 
Protocolo: 11913003294-3 
 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  
O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 

vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  
 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003439-9 
 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  
O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 

vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  
 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003463-3 
 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  
O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 

vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  
 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003495-8 
 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  



O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 
vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  
 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003543-4 
 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  
O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 

vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  
 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003565-0 
 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  
O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 

vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  
 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003625-5 
 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  
O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 

vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  



 
Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 

 
 
Protocolo: 11913003639-3 

Recurso Indeferido.  
A alternativa A mostra-se correta porque (a) “em princípio” (regra geral) atende-se à reparação 

integral e (ii) “se for o caso”, considera-se a redução por equidade, a cláusula penal, etc.  
O princípio é o da reparação integral, na medida em que o critério da justiça comutativa impõe que a 

vítima seja indenizada na medida o mais próxima possível do prejuízo sofrido. Por este princípio, se 
compreende que todo o dano, mas nada mais que o dano – deve ser indenizado. Essa fórmula é sintética, 
não tendo, porém, valor absoluto, por isso o enunciado da questão fazendo a ressalva “se for o caso”: é 
sintética por indicar que o responsável está obrigado a reparar todo o dano que tenha relação adequada e 
necessária com o fato principal (art. 403, CC/2002), independentemente da circunstância de o dano ter sido 
produzido por um obrar culposo, doloso ou mesmo sem culpa, nos casos de imputação objetiva; e não tem 
valor absoluto seja porque por vezes é possível diminuir a indenização, seja porque há excessiva 
desproporção entre a culpa do autor do dano e o valor do prejuízo (art. 944, parágrafo único).  
 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 



 
QUESTÃO Nº 79 

 
Protocolo: 11913003320-3 
 

Recurso Indeferido.  
O Código Civil, em seu art. 457, dispõe expressamente que “não pode o adquirente demandar pela 

evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”. Além do mais, como princípio geral da conduta dos 
contraentes enuncia, no art. 422, a adstrição à probidade e à boa-fé. Assim sendo, seria ofensiva ao texto 
legal expresso no art. 457, e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, a conduta do adquirente que 
demanda pela evicção, se tinha conhecimento de que era alheia a coisa alienada ou de que pendia litígio 
sobre a mesma. Diante disso, a alternativa “C” é incorreta. 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003346-0 
 

Recurso Indeferido.  
O art. 423 do Código Civil determina que “quando houver no contrato de adesão cláusulas 

ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”, apresentando-se 
claramente como um dispositivo de controle de conteúdo dos chamados “contratos de adesão”. Na mesma 
linha, dispõe o art. 424 – “nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. Além do mais, incidem a tais contratos 
as disposições gerais do art. 422, no sentido de que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, aplicando-se tais 
disposições também à fase formativa do contrato. Assim, é lícito afirmar que o Código Civil contém 
mecanismos de controle sobre a fase formativa de tais contratos. Consequentemente, a alternativa “E” está 
correta. 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003360-6 
 

Recurso Indeferido.  
O art. 423 do Código Civil determina que “quando houver no contrato de adesão cláusulas 

ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”, apresentando-se 
claramente como um dispositivo de controle de conteúdo dos chamados “contratos de adesão”. Na mesma 
linha, dispõe o art. 424 – “nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. Além do mais, incidem a tais contratos 
as disposições gerais do art. 422, no sentido de que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, aplicando-se tais 
disposições também à fase formativa do contrato. Assim, é lícito afirmar que o Código Civil contém 
mecanismos de controle sobre a fase formativa de tais contratos. Consequentemente, a alternativa “E” está 
correta. 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003371-4 
 

Recurso Indeferido.  
O art. 423 do Código Civil determina que “quando houver no contrato de adesão cláusulas 

ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”, apresentando-se 
claramente como um dispositivo de controle de conteúdo dos chamados “contratos de adesão”. Na mesma 
linha, dispõe o art. 424 – “nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. Além do mais, incidem a tais contratos 
as disposições gerais do art. 422, no sentido de que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, aplicando-se tais 
disposições também à fase formativa do contrato. Assim, é lícito afirmar que o Código Civil contém 
mecanismos de controle sobre a fase formativa de tais contratos. Consequentemente, a alternativa “E” está 
correta. 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 



Protocolo: 11913003412-2 
 

Recurso Indeferido.  
O art. 423 do Código Civil determina que “quando houver no contrato de adesão cláusulas 

ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”, apresentando-se 
claramente como um dispositivo de controle de conteúdo dos chamados “contratos de adesão”. Na mesma 
linha, dispõe o art. 424 – “nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. Além do mais, incidem a tais contratos 
as disposições gerais do art. 422, no sentido de que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, aplicando-se tais 
disposições também à fase formativa do contrato. Assim, é lícito afirmar que o Código Civil contém 
mecanismos de controle sobre a fase formativa de tais contratos. Consequentemente, a alternativa “E” está 
correta. 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 



 
QUESTÃO Nº 80 

 
Protocolo: 11913003353-8 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 

Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes 
não se tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a 
esperar a resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no 
enunciado) os contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da 
aceitação. Nessa perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da 
questão, pois sua formulação é confusa, podendo levar a engano.  
 
 
Protocolo: 11913003354-8 
 

O recorrente postula a anulação da questão porque representaria cópia de questão de concurso de 
ingresso na Magistratura de São Paulo. O recurso se baseia, consequentemente, numa “quebra de 
isonomia”, pois os eventuais candidatos que tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de 
magistrado em São Paulo, teriam tido maior facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, 
fantasiosa e não comprovada. Na espécie, absolutamente não se configura até porque os termos em que 
posta a questão n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova paulista, bastando ver em que, numa, 
emprega-se a expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, 
literalmente, a terminologia empregada pelo Código Civil nos artigos 428 e 432 de modo que, quem quer 
que formule questão envolvendo as categorias da proposta e da aceitação, dificilmente poderá se afastar da 
letra codificada, o que justifica a circunstância de provas elaboradas por comissões diversas, em concursos 
diversos, e em locais diversos, possam ter redação assemelhada. 

De toda a forma, opino pela anulação da questão, não pelo fundamento alegado, mas pelo fato de a 
redação do seu item III, estando confusa, levar a engano e mesmo, à dúvida quanto ao gabarito correto, se 
A ou se C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da 
redação do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003378-4 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 

Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes 
não se tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a 
esperar a resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no 
enunciado) os contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da 
aceitação. Nessa perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da 
questão, pois sua formulação é, efetivamente, confusa, podendo levar a engano.  
 
 
Protocolo: 11913003400-4 
 

O recorrente postula a anulação da questão porque representaria cópia de questão de concurso de 
ingresso na Magistratura de São Paulo. O recurso se baseia, consequentemente, numa “quebra de 
isonomia”, pois os eventuais candidatos que tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de 
magistrado em São Paulo, teriam tido maior facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, 
fantasiosa e não comprovada. Na espécie, absolutamente não se configura até porque os termos em que 
posta a questão n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova paulista, bastando ver em que, numa, 
emprega-se a expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, 
literalmente, a terminologia empregada pelo Código Civil nos artigos 428 e 432 de modo que, quem quer 
que formule questão envolvendo as categorias da proposta e da aceitação, dificilmente poderá se afastar da 
letra codificada, o que justifica a circunstância de provas elaboradas por comissões diversas, em concursos 
diversos, e em locais diversos, possam ter redação assemelhada. 
De toda a forma, opino pela anulação da questão, não pelo fundamento alegado, mas pelo fato de a 
redação do seu item III, estando confusa, levar a engano e mesmo, à dúvida quanto ao gabarito correto, se 



A ou se C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da 
redação do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003407-4 
 

O recorrente postula a anulação da questão porque representaria cópia de questão de concurso de 
ingresso na Magistratura de São Paulo. O recurso se baseia, consequentemente, numa “quebra de 
isonomia”, pois os eventuais candidatos que tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de 
magistrado em São Paulo, teriam tido maior facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, 
fantasiosa e não comprovada. Na espécie, absolutamente não se configura até porque os termos em que 
posta a questão n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova paulista, bastando ver em que, numa, 
emprega-se a expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, 
literalmente, a terminologia empregada pelo Código Civil nos artigos 428 e 432 de modo que, quem quer 
que formule questão envolvendo as categorias da proposta e da aceitação, dificilmente poderá se afastar da 
letra codificada, o que justifica a circunstância de provas elaboradas por comissões diversas, em concursos 
diversos, e em locais diversos, possam ter redação assemelhada. 
De toda a forma, opino pela anulação da questão, não pelo fundamento alegado, mas pelo fato de a 
redação do seu item III, estando confusa, levar a engano e mesmo, à dúvida quanto ao gabarito correto, se 
A ou se C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da 
redação do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003416-2 
 

O recorrente postula a anulação da questão porque representaria cópia de questão de concurso de 
ingresso na Magistratura de São Paulo. O recurso se baseia, consequentemente, numa “quebra de 
isonomia”, pois os eventuais candidatos que tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de 
magistrado em São Paulo, teriam tido maior facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, 
fantasiosa e não comprovada. Na espécie, absolutamente não se configura até porque os termos em que 
posta a questão n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova paulista, bastando ver em que, numa, 
emprega-se a expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, 
literalmente, a terminologia empregada pelo Código Civil nos artigos 428 e 432 de modo que, quem quer 
que formule questão envolvendo as categorias da proposta e da aceitação, dificilmente poderá se afastar da 
letra codificada, o que justifica a circunstância de provas elaboradas por comissões diversas, em concursos 
diversos, e em locais diversos, possam ter redação assemelhada. 

De toda a forma, opino pela anulação da questão, não pelo fundamento alegado, mas pelo fato de a 
redação do seu item III, estando confusa, levar a engano e mesmo, à dúvida quanto ao gabarito correto, se 
A ou se C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da 
redação do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003441-7 
 

O recorrente postula a anulação da questão porque representaria cópia de questão de concurso de 
ingresso na Magistratura de São Paulo. O recurso se baseia, consequentemente, numa “quebra de 
isonomia”, pois os eventuais candidatos que tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de 
magistrado em São Paulo, teriam tido maior facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, 
fantasiosa e não comprovada. Na espécie, absolutamente não se configura até porque os termos em que 
posta a questão n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova paulista, bastando ver em que, numa, 
emprega-se a expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, 
literalmente, a terminologia empregada pelo Código Civil nos artigos 428 e 432 de modo que, quem quer 
que formule questão envolvendo as categorias da proposta e da aceitação, dificilmente poderá se afastar da 
letra codificada, o que justifica a circunstância de provas elaboradas por comissões diversas, em concursos 
diversos, e em locais diversos, possam ter redação assemelhada. 
De toda a forma, opino pela anulação da questão, não pelo fundamento alegado, mas pelo fato de a 
redação do seu item III, estando confusa, levar a engano e mesmo, à dúvida quanto ao gabarito correto, se 
A ou se C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da 
redação do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003449-7 
 



O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 
Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes não se 
tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a esperar a 
resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no enunciado) os 
contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da aceitação. Nessa 
perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da questão, pois sua 
formulação é confusa, podendo levar a engano. 
 
 
Protocolo: 11913003450-5 
 

O recorrente postula a anulação da questão porque representaria cópia de questão de concurso de 
ingresso na Magistratura de São Paulo. O recurso se baseia, consequentemente, numa “quebra de 
isonomia”, pois os eventuais candidatos que tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de 
magistrado em São Paulo, teriam tido maior facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, 
fantasiosa e não comprovada. Na espécie, absolutamente não se configura até porque os termos em que 
posta a questão n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova paulista, bastando ver em que, numa, 
emprega-se a expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, 
literalmente, a terminologia empregada pelo Código Civil nos artigos 428 e 432 de modo que, quem quer 
que formule questão envolvendo as categorias da proposta e da aceitação, dificilmente poderá se afastar da 
letra codificada, o que justifica a circunstância de provas elaboradas por comissões diversas, em concursos 
diversos, e em locais diversos, possam ter redação assemelhada. 
De toda a forma, opino pela anulação da questão, não pelo fundamento alegado, mas pelo fato de a 
redação do seu item III, estando confusa, levar a engano e mesmo, à dúvida quanto ao gabarito correto, se 
A ou se C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da 
redação do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003472-1 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 
Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes não se 
tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a esperar a 
resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no enunciado) os 
contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da aceitação. Nessa 
perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da questão, pois sua 
formulação é confusa, podendo levar a engano. 
 
 
Protocolo: 11913003484-0 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 

Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes 
não se tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a 
esperar a resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no 
enunciado) os contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da 
aceitação. Nessa perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da 
questão, pois sua formulação é confusa, podendo levar a engano.  
 
 
Protocolo: 11913003491-8 
 

O recorrente postula a anulação da questão “porque representa cópia de questão do concurso de 
ingresso na Magistratura de São Paulo”. Implicitamente, o recurso se baseia numa “quebra da isonomia”, 
pois os eventuais candidatos que tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de 
magistrado em São Paulo, teriam tido maior facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, 
fantasiosa e não comprovada. Na espécie, não se configura até porque os termos em que posta a questão 



n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova paulista, bastando ver em que, numa, emprega-se a 
expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, literalmente, a 
terminologia empregada pelo Código Civil nos artigos 428 e 432 de modo que, quem quer que formule 
questão envolvendo as categorias da proposta e da aceitação, dificilmente poderá se afastar da letra 
codificada, o que justifica a circunstância de provas elaboradas por comissões diversas, em concursos 
diversos, e em locais diversos, possam ter redação assemelhada. 
De toda a forma, opino pela anulação da questão, não pelo fundamento alegado, mas pelo fato de a 
redação do seu item III, estando confusa, levar a engano e mesmo, à dúvida quanto ao gabarito correto, se 
A ou se C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da 
redação do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003505-1 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 
Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes não se 
tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a esperar a 
resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no enunciado) os 
contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da aceitação. Nessa 
perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da questão, pois sua 
formulação é confusa, podendo levar a engano. 
 
 
Protocolo: 11913003518-0 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 

Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes 
não se tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a 
esperar a resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no 
enunciado) os contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da 
aceitação. Nessa perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da 
questão, pois sua formulação é confusa, podendo levar a engano.  
 
 
Protocolo: 11913003519-0 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 
Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes não se 
tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a esperar a 
resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no enunciado) os 
contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da aceitação. Nessa 
perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da questão, pois sua 
formulação é confusa, podendo levar a engano. 
 
 
Protocolo: 11913003531-6 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 
Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes não se 
tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a esperar a 
resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no enunciado) os 
contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da aceitação. Nessa 
perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da questão, pois sua 
formulação é confusa, podendo levar a engano. 
 



 
Protocolo: 11913003622-5 
 

O recorrente postula a anulação por “quebra da isonomia”, pois os eventuais candidatos que 
tenham feito, no passado, uma prova para um cargo público de magistrado em São Paulo, teriam tido maior 
facilidade para responder a questão. Essa ilação é, smj, fantasiosa e não comprovada. Na espécie, não se 
configura até porque os termos em que posta a questão n. 80 (i) não são idênticos aos da apontada prova 
paulista, bastando ver em que, numa, emprega-se a expressão “deixam de ser perfeitos” e noutra a 
expressão “perfectibilizam-se”; e (ii), repetem, literalmente, a terminologia empregada pelo Código Civil nos 
artigos 428 e 432 de modo que, quem quer que formule questão envolvendo as categorias da proposta e da 
aceitação, dificilmente poderá se afastar da letra codificada, o que justifica a circunstância de provas 
elaboradas por comissões diversas, em concursos diversos, e em locais diversos, possam ter redação 
assemelhada. 
De toda a forma, opino pela anulação, não pelo fundamento indicado no recurso, mas pela defeituosa 
redação do seu item III, que pode levar a dúvidas sobre o acerto do gabarito, se o item A (como previsto) ou 
o C, estendendo-se ao recorrente a eficácia deferida aos que postularam a anulação em razão da redação 
do item III. 
 
 
Protocolo: 11913003547-4 
 

O recorrente postula a anulação porque, no seu entender, a assertiva III também estaria correta, de 
modo que o Gabarito, consignando como acertada a alternativa A, estaria incorreto: a alternativa correta 
seria a C, pelo qual se considerariam corretas as assertivas I, II e III. 
Tem razão o recorrente. Na forma do art. 434, inc. II, do Código Civil, os contratos entre ausentes não se 
tornam perfeitos, ainda que expedida a aceitação, se o proponente se houver comprometido a esperar a 
resposta. Se o proponente não se houver comprometido a esperar a resposta (como está no enunciado) os 
contratos são considerados concluídos (“tornam-se perfeitos”) desde a expedição da aceitação. Nessa 
perspectiva o gabarito correto seria o “C” (e não o “A”). Opino pelo anulamento da questão, pois sua 
formulação é confusa, podendo levar a engano. 
 
 
QUESTÃO Nº 81 

 
 

Protocolo: 11913003372-4 
 

Recurso Indeferido.  
Dispõe expressamente o Código Civil, no caput do art. 1.228, que “o proprietário tem a faculdade de 

usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que a injustamente a possua 
ou detenha”. O fato de a regra ter enunciado os poderes proprietários não afasta a qualificação do direito de 
propriedade como direito subjetivo. Ora, como direito subjetivo que é, o direito de propriedade não é uma 
mera soma de faculdades, consistindo, diversamente, na unidade dos poderes conferidos ao proprietário. A 
alternativa “A” está correta. 

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003582-7 
 

Recurso Indeferido.  
O Código Civil, no caput de seu art. 1.228, dispõe expressamente: “o proprietário tem a faculdade 

de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que a injustamente a 
possua ou detenha” (grifou-se).  Conquanto distintas entre si, tanto a posse quanto a detenção qualificam-
se como “injustas” na ausência de causa jurídica que as respalde, tal qual enunciado na alternativa B. 
Portanto, a alternativa “B” está correta.  

Por todo o exposto, resta indeferido o presente recurso. 



 
QUESTÃO Nº 82 

 
Protocolo: 11913003372-4 
 

Recurso Indeferido.  
 

Alega-se que a assertiva discriminada na letra "E" igualmente está correta – e não somente aquela 
discriminada na questão A”, como determina o Gabarito. Porém, não há correção na questão “E”, na medida 
em que o seu enunciado claramente diz respeito às regras gerais dos institutos mencionados, não 
consignando o texto qualquer ressalva (exemplificativamente: “se for o caso”; “quando for o caso”; ou “salvo 
exceção”). No tocante à anticrese, a regra geral do art. 1506 do Código Civil alude a bens imóveis. Portanto, 
eventual entendimento doutrinário, isolado e minoritário, que defenda hipótese excepcional de anticrese de 
bem móvel não infirma essa qualificação. 

 
Pelo exposto, indefere-se o recurso. 

 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
 
QUESTÃO Nº 83 

 
Protocolo: 11913003310-5 

 
Postula o recorrente a anulação da questão por erro da alternativa “C”, na medida em que, no seu 

entendimento, e citando doutrina, “a chamada coisa julgada "rebus sic stantibus" permite, quando sobrevier 
modificação no estado de fato em que proferida a sentença, nova apreciação, mas não sobre as mesmas 
questões objeto da sentença, mas sobre NOVAS questões oriundas da MESMA relação jurídica discutida 
na sentença. Essas questões supervenientes, na lição de Fredie Didier Jr., não alteram a coisa julgada que 
se formou sobre as questões objeto da sentença, mas apenas trazem a necessidade de uma nova coisa 
julgada para as que surgiram após ela”.  

A alternativa “C” em nenhum momento alude a uma chamada “coisa julgada rebus sic stantibus” 
(sic), mas, sim, a aplicação da regra rebus sic stantibus à coisa julgada. Não há, como ensina a doutrina 
(vide PORTO, Sérgio Gilberto. Comentários ao Código de Processo Civil. SP: Revista dos Tribunais, 2000. 
V. 6. p. 208), atenuação e muito menos inexistência da coisa julgada na hipótese de modificação do estado 
fático que deu base à sentença que trate de relações continuativas. O que há é nova situação fática que 
demanda nova decisão, sem ofensa à coisa julgada anterior, “daí a perfeita aplicabilidade da cláusula rebus 
sic stantibus” (ob. Cit. p. 208). 

O recorrente prende-se ao conceito de questão, afirmando que a nova situação fática traria como 
conseqüência a constatação da presença de uma nova e distinta questão. Cita posicionamento doutrinário.  

A alternativa, no entanto, leva em consideração o conceito legal de questão encampado justamente 
pelo artigo 471, que resolve o problema. No caput do referido dispositivo, se lê: “Nenhum juiz decidirá 
novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:” (grifamos). Veja-se: não decidirá 
novamente as questões já decididas. A exceção contida no inciso I é justamente a que trata de relações 
continuativas. Assim, a contrario sensu do art. 471, caput e inciso I, o juiz poderá decidir novamente as 
questões já decididas – portanto, as mesmas questões – caso sobrevenha modificação no estado de fato 
ou de direito.  

Como se vê, o conceito de questão adotado pelo legislador é distinto daquele proposto pelo 
recorrente, e encontra-se amparado, dentre outras, na doutrina de PONTES DE MIRANDA, que ao 
comentar justamente o artigo 471 do CPC, refere-se à possibilidade “redecisão das questões”, 
relacionando-a à cláusula rebus sic stantibus (PONTES DE MIRANDA. Código de Processo Civil 
Comentado. RJ: Forense, 1974. T. V., p. 192). Veja-se ainda, mais recentemente, o entendimento de 
Antônio Carlos de Araújo Cintra, para quem a hipótese é de “nova decisão de questões já decididas”, ou 
ainda de “decidir novamente as questões de mérito já decididas”. Ao referir-se a questões já decididas, só 
pode estar a tratar das mesmas questões, pois, do contrário, decididas não estariam (CINTRA, Antônio 
Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil. RJ: Forense, 2003. 2.ª edição, V. IV, p. 316). 

Vai, assim, INDEFERIDO o pedido. 
 
 

 
Protocolo: 11913003348-0 

 
Postula o recorrente seja modificado o gabarito para fazer constar como alternativa correta a “e”, 

que por sua vez pressupõe estarem as alternativas “c” e “d” corretas. Isto porque, no entendimento do 
recorrente, “a assertiva “d” traz tema polêmico, qual seja, o da força preclusiva [d]a coisa julgada”. Aduz 
haver polêmica da doutrina quanto ao tema, havendo autores entendendo que a coisa julgada abrangeria os 
fatos que embasaram a causa petendi.  

Não há polêmica doutrinária acerca do tema. Embora haja, conforme referido pelo recorrente, 
polêmica acerca dos limites objetivos da coisa julgada material, nenhum autor sustenta que a coisa julgada 
material torna imutável a conclusão acerca da ocorrência ou não de determinados fatos. Tal entendimento 



violaria literal disposição de lei (artigo 469, II, do CPC), dispositivo esse cuja análise permite concluir 
inequivocamente pelo erro na assertiva “d”.  

Veja-se, ainda, o entendimento do STJ, manifestado no RMS 16.499/SP, Rel. Ministra DENISE 
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 02/08/2007 p. 327): “A coisa julgada material 
formada no curso de ação de indenização por desapropriação indireta diz respeito, exclusivamente, à 
condenação do ente público ao pagamento da indenização, ou seja, nos limites do pedido, não atingindo "os 
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" e "a verdade 
dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença" (grifamos). 

Vai, assim, INDEFERIDO o pedido. 
 
 

Protocolo: 11913003349-0 
 
Postula o recorrente seja modificado o gabarito para fazer constar como alternativa correta a “e”, 

que por sua vez pressupõe estarem as alternativas “c” e “d” corretas. Isto porque, no entendimento do 
recorrente, “a assertiva “d” traz tema polêmico, qual seja, o da força preclusiva [d]a coisa julgada”. Aduz 
haver polêmica da doutrina quanto ao tema, havendo autores entendendo que a coisa julgada abrangeria os 
fatos que embasaram a causa petendi.  

Não há polêmica doutrinária acerca do tema. Embora haja, conforme referido pelo recorrente, 
polêmica acerca dos limites objetivos da coisa julgada material, nenhum autor sustenta que a coisa julgada 
material torna imutável a conclusão acerca da ocorrência ou não de determinados fatos. Tal entendimento 
violaria literal disposição de lei (artigo 469, II, do CPC), dispositivo esse cuja análise permite concluir 
inequivocamente pelo erro na assertiva “d”.  

Veja-se, ainda, o entendimento do STJ, manifestado no RMS 16.499/SP, Rel. Ministra DENISE 
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 02/08/2007 p. 327): “A coisa julgada material 
formada no curso de ação de indenização por desapropriação indireta diz respeito, exclusivamente, à 
condenação do ente público ao pagamento da indenização, ou seja, nos limites do pedido, não atingindo "os 
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" e "a verdade 
dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença" (grifamos). 

Vai, assim, INDEFERIDO o pedido. 
 
 

Protocolo: 11913003623-5 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, afirmando estar correta, além da alternativa “c”, a 

alternativa “d”. Segundo o recorrente, “Acerca dos limites objetivos da coisa julgada, o Código de Processo 
Civil, confirmado por inúmeras decisões do Tribunal de Justiça, conforme abaixo restará demonstrado, 
adota a teoria da substanciação. Para esta teoria, os fatos são relevantes para a identificação da causa de 
pedir. Dessa forma, em havendo alteração dos fatos, a causa de pedir não será a mesma. Ora, sendo a 
causa de pedir um dos elementos que identificam a demanda, se mudarem os fatos, muda-se a causa de 
pedir e consequentemente a demanda não será a mesma. Essa teoria vem confirmada pelos arts. 283, III e 
301, parágrafos 1º e 2º, do CPC”. Cita jurisprudência do TJRS. Conclui que “pela teoria da substanciação, 
adotada pelo Código de Processo Civil, é possível seja também considerada como correta a alternativa "d" 
da questão n. 83. Dessa forma, tendo em vista não ser possível a existência de duas alternativas corretas, 
requer-se a anulação da questão, com a atribuição da pontuação para todos os candidatos”. 

A teoria da substanciação não é pertinente para resolver a questão. A alternativa “d” pressupõe que 
a coisa julgada se estenderia sobre a verdade dos fatos, o que vai de encontro à disposição expressa do 
artigo 469, II, do CPC, in verbis: “Não fazem coisa julgada (...) a verdade dos fatos, estabelecida como 
fundamento da sentença”. 

Veja-se, ainda, o entendimento do STJ, manifestado no RMS 16.499/SP, Rel. Ministra DENISE 
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 02/08/2007 p. 327): “A coisa julgada material 
formada no curso de ação de indenização por desapropriação indireta diz respeito, exclusivamente, à 
condenação do ente público ao pagamento da indenização, ou seja, nos limites do pedido, não atingindo "os 
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" e "a verdade 
dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença" (grifamos). 

Vai, assim, INDEFERIDO o pedido. 



 
QUESTÃO Nº 84 

 
Protocolo: 11913003537-6 

 
Postula o recorrente a modificação do gabarito para a letra “E”, na medida em que, no entendimento 

do recorrente, o cabimento de apelação contra decisão no incidente de falsidade documental, quando 
processado em autos apartados, não seria matéria pacífica na jurisprudência. 

Os trechos citados pelo recorrente, oriundos dos “Comentários” de Theotônio Negrão, dão conta da 
polêmica acerca do recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente, porém não adentram na 
específica hipótese de o incidente ser resolvido em autos apartados. Pelo contrário, no verbete 1b ao artigo 
395 está claro que todos os precedentes ali citados, nos quais o incidente se resolveu em autos apartados, 
o entendimento foi o de que o recurso cabível era a apelação. Não há nada em sentido contrário. 

Ressalte-se que a matéria foi pacificada pelo STJ (vide REsp 343.564/SP, Rel. Ministro  BARROS 
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 27/05/2002 p. 177), e a Lei 11.232/05, muito 
embora tenha modificado o conceito de sentença, não interferiu no ponto e nem na assertiva contida no 
gabarito. A uma, porque a natureza do incidente de falsidade documental é a de ação declaratória (vide 
(REsp 30.321/RS, Rel. Ministro  CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/1994, DJ 
27/06/1994 p. 16973) e, portanto, se processado em autos apartados a decisão que lhe soluciona resolve o 
mérito, enquadrando-se, portanto, no novel conceito de sentença contido no artigo 269, caput, I do CPC. A 
duas, porque mesmo admitindo, como faz o recorrente, e somente para fins de argumentação, a 
possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, ainda estaria correto o gabarito, sendo admissível a 
interposição do recurso de apelação contra a decisão. 

Vai, portanto, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003550-2 
 
Postula o recurso a modificação do gabarito para a letra “E”, na medida em que, no entendimento 

do recorrente, o cabimento de apelação contra decisão no incidente de falsidade documental, quando 
processado em autos apartados, não seria matéria pacífica na jurisprudência. Postula, alternativamente, a 
anulação da questão. 

Os trechos citados pelo recorrente, oriundos dos “Comentários” de Theotônio Negrão, dão conta da 
polêmica acerca do recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente, porém não adentram na 
específica hipótese de o incidente ser resolvido em autos apartados. Pelo contrário, no verbete 1b ao artigo 
395 está claro que todos os precedentes ali citados, nos quais o incidente se resolveu em autos apartados, 
o entendimento foi o de que o recurso cabível era a apelação. Não há nada em sentido contrário. 

Ressalte-se que a matéria foi pacificada pelo STJ (vide REsp 343.564/SP, Rel. Ministro  BARROS 
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 27/05/2002 p. 177), e a Lei 11.232/05, muito 
embora tenha modificado o conceito de sentença, não interferiu no ponto e nem na assertiva contida no 
gabarito. A uma, porque a natureza do incidente de falsidade documental é a de ação declaratória (vide 
(REsp 30.321/RS, Rel. Ministro  CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/1994, DJ 
27/06/1994 p. 16973) e, portanto, se processado em autos apartados a decisão que lhe soluciona resolve o 
mérito, enquadrando-se, portanto, no novel conceito de sentença contido no artigo 269, caput, I do CPC. A 
duas, porque mesmo admitindo, como faz o recorrente, e somente para fins de argumentação, a 
possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, ainda estaria correto o gabarito, sendo admissível a 
interposição do recurso de apelação contra a decisão. 

Vai, portanto, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003551-2 
 
Postula o recurso a modificação do gabarito para a letra “E”, na medida em que, no entendimento 

do recorrente, o cabimento de apelação contra decisão no incidente de falsidade documental, quando 
processado em autos apartados, não seria matéria pacífica na jurisprudência. 

Os trechos citados pelo recorrente, oriundos dos “Comentários” de Theotônio Negrão, dão conta da 
polêmica acerca do recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente, porém não adentram na 
específica hipótese de o incidente ser resolvido em autos apartados. Pelo contrário, no verbete 1b ao artigo 
395 está claro que todos os precedentes ali citados, nos quais o incidente se resolveu em autos apartados, 
o entendimento foi o de que o recurso cabível era a apelação. Não há nada em sentido contrário. 

Ressalte-se que a matéria foi pacificada pelo STJ (vide REsp 343.564/SP, Rel. Ministro  BARROS 
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 27/05/2002 p. 177), e a Lei 11.232/05, muito 
embora tenha modificado o conceito de sentença, não interferiu no ponto e nem na assertiva contida no 



gabarito. A uma, porque a natureza do incidente de falsidade documental é a de ação declaratória (vide 
(REsp 30.321/RS, Rel. Ministro  CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/1994, DJ 
27/06/1994 p. 16973) e, portanto, se processado em autos apartados a decisão que lhe soluciona resolve o 
mérito, enquadrando-se, portanto, no novel conceito de sentença contido no artigo 269, caput, I do CPC. A 
duas, porque mesmo admitindo, como faz o recorrente, e somente para fins de argumentação, a 
possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, ainda estaria correto o gabarito, sendo admissível a 
interposição do recurso de apelação contra a decisão. 

Vai, portanto, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003588-7 
 
Postula o recurso a modificação do gabarito para a letra “E”, na medida em que, no entendimento 

do recorrente, o cabimento de apelação contra decisão no incidente de falsidade documental seria matéria 
polêmica na doutrina e na jurisprudência. 

Não demonstrou o recorrente a polêmica doutrinária e jurisprudencial especificamente com relação 
ao recurso cabível contra decisão no incidente de falsidade documental quando for este processado em 
autos apartados. As considerações acerca da possibilidade de uma sentença parcial, assim como sobre o 
recurso cabível em incidente de impugnação ao valor da causa, são de todo inaplicáveis ao caso de que 
trata a questão.  

Ressalte-se que a matéria foi pacificada pelo STJ (vide REsp 343.564/SP, Rel. Ministro  BARROS 
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 27/05/2002 p. 177).  

Além disso, e a Lei 11.232/05, muito embora tenha modificado o conceito de sentença, não 
interferiu no ponto e nem na assertiva contida no gabarito. Isto porque a natureza do incidente de falsidade 
documental é a de ação declaratória (vide (REsp 30.321/RS, Rel. Ministro  CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 24/05/1994, DJ 27/06/1994 p. 16973) e, portanto, se processado em autos apartados a 
decisão que lhe soluciona resolve o mérito, enquadrando-se, portanto, no novel conceito de sentença 
contido no artigo 269, caput, I do CPC. Aqui, é importante salientar que, à toda evidência, o recurso de 
apelação não é cabível apenas por conta da existência de autos apartados (havendo inúmeros exemplos de 
incidentes resolvidos em autos apartados e que não constituem processo autônomo) e, sim, em razão de se 
estar diante de ação declaratória autônoma processada em autos apartados, segundo o entendimento do 
STJ. 

Vai, portanto, INDEFERIDO o recurso. 



 
QUESTÃO Nº 85 

 
Protocolo: 11913003300-7 

 
Postula o recorrente a modificação do gabarito para a letra “C”, na medida em que, no entendimento 

do recorrente, a matéria é controvertida na jurisprudência e o entendimento majoritário do STJ ampararia o 
seu posicionamento. Alternativamente, postula a anulação da questão. 

O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 
11913003447-7, resultando na anulação da questão. 

Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003351-8 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, na medida em que, no entendimento do recorrente, a 

matéria é controvertida na jurisprudência e o entendimento majoritário do STJ ampararia o seu 
posicionamento. 

O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 
11913003447-7, resultando na anulação da questão. 

Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003401-4 
 
Postula o recorrente a reconsideração do gabarito ou a anulação da questão, na medida em que, no 

entendimento do recorrente, a matéria é controvertida na jurisprudência e haveria precedente recente do 
STJ, bem como lição doutrinária, amparando o seu posicionamento.  

O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 
11913003447-7, resultando na anulação da questão. 

Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003410-2 
 
Postula o recorrente a reconsideração do gabarito ou a anulação da questão, na medida em que, no 

entendimento do recorrente, a matéria é controvertida na jurisprudência e haveria precedente recente do 
STJ, bem como lição doutrinária, amparando o seu posicionamento.  

O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 
11913003447-7, resultando na anulação da questão. 

Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003437-9 
 
Postula o recorrente a modificação do gabarito para a letra “e”, na medida em que, no seu entender, 

a jurisprudência ampararia o seu posicionamento.  
O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 

11913003447-7, resultando na anulação da questão. 
Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003442-7 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, na medida em que, no seu entender, o entendimento 

do STJ ampararia o seu posicionamento. 
O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 

11913003447-7, resultando na anulação da questão. 
Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003444-7 
 



Postula o recorrente a modificação do gabarito para a letra “C”, na medida em que, no entendimento 
do recorrente, “as cortes superiores não definiram o marco inicial da contagem do prazo decadencial: se do 
trânsito em julgado material ou formal”, sendo que haveria precedentes, tanto do STF quanto do STJ, 
favoráveis à assertiva contida na alternativa “C” 

O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 
11913003447-7, resultando na anulação da questão. 

Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003447-7 
 
Postula o recorrente a modificação do gabarito para a letra “C” ou, alternativamente, a anulação da 

questão, na medida em que, no entendimento do recorrente, “a questão comporta manifesta discussão 
doutrinária e jurisprudencial, motivo pelo qual o limite da discricionariedade técnica do administrador 
responsável por sua elaboração foi extrapolado”. 

Assiste razão ao recorrente, devendo a questão ser anulada, atribuindo-se a pontuação a todos os 
candidatos. 

Cumpre expor as razões da adoção do entendimento da Banca Examinadora exposto na questão e 
no gabarito oficial, bem como aquelas que levam à anulação da questão, não sendo possível a simples 
modificação do gabarito, como se passa a demonstrar. 

Em 1991, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão cujo relator foi o Ministro Athos Gusmão 
Carneiro (REsp 2.447/RS, Rel. Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 05.11.1991, DJ 
09.12.1991 p. 18033), decidiu que “Mesmo se adotada a tese segundo a qual o inicio do prazo de 
decadência para a pretensão rescisória não é obstado pela interposição de recurso que venha a ser 
considerado intempestivo, ainda assim impende considerar a boa-fé do recorrente, naqueles casos 
especiais em que a própria intempestividade do recurso apresenta-se passível de fundada duvida”. 

Semelhante entendimento foi adotado em diversos acórdãos no STJ: 
 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. 
1. O prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória tem início na data 
em que se deu o trânsito em julgado da última decisão, mesmo que nela se tenha discutido 
questão meramente processual relacionada à tempestividade dos embargos de 
declaração. 
Precedente da Corte Especial. 
2. Recurso especial provido. 
(grifamos) (REsp 543.368/RJ, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro  
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04.05.2006, DJ 02.06.2006 p. 112) 
 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.  
1. O prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da Ação Rescisória tem início a partir 
do trânsito em julgado da última decisão no processo correspondente, ainda que ela se refira 
à intempestividade dos Embargos de Declaração. Precedentes (EREsp 441.252/CE, Rel. 
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJ 18.12.2006, REsp 543.368/RJ, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 02.06.2006).  
2. Ressalva-se a hipótese de evidente má-fé na oposição dos Embargos, o que não se verifica 
no caso. Precedentes (REsp 544.870/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 
DJ 06.12.2004, REsp 441.252/CE, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 
17.02.2003).  
3. Recurso Especial provido. (grifamos) (REsp 765.823/PR, Rel. Ministro  HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 10.09.2007 p. 212) 

Na Corte Especial do STJ manifestou-se tal entendimento, como se denota do acórdão nos 
Embargos de Divergência no REsp 441.252/CE, cuja ementa segue abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - ART. 495 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TERMO A QUO - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO 
PROFERIDA SOBRE O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO, AINDA QUE DISCUTA APENAS 
A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO - PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. I - Já 
decidiu esta Colenda Corte Superior que a sentença é una, indivisível e só transita em julgado 
como um todo após decorrido in albis o prazo para a interposição do último recurso cabível, 
sendo vedada a propositura de ação rescisória de capítulo do decisum que não foi objeto do 
recurso. Impossível, portanto, conceber-se a existência de uma ação em curso e, ao mesmo 
tempo, várias ações rescisória no seu bojo, não se admitindo ações rescisórias em julgados no 
mesmo processo. II - Sendo assim, na hipótese do processo seguir, mesmo que a matéria 
a ser apreciada pelas instâncias superiores refira-se tão somente à intempestividade do 



apelo - existindo controvérsia acerca deste requisito de admissibilidade, não há que se 
falar no trânsito em julgado da sentença rescindenda até que o último órgão jurisdicional 
se manifeste sobre o derradeiro recurso. Precedentes. III - No caso específico dos autos, a 
questão sobre a tempestividade dos embargos de declaração opostos contra sentença que 
julgou procedente o pedido do autor refere-se à alteração do serviço de intimação dos atos 
judiciais, que antes era feita pelo correio para o advogado residente em outra capital, e que 
posteriormente passou a ser por meio de publicação de edital. IV - Prevalecendo o raciocínio 
constante nos julgados divergentes, tornar-se-ia necessária a propositura de ação rescisória 
antes da conclusão derradeira sobre o feito, mesmo que a matéria pendente se refira à 
discussão processual superveniente V - Desconsiderar a interposição de recurso 
intempestivo para fins de contagem do prazo decadencial para a propositura de ação 
rescisória seria descartar, por completo, a hipótese de reforma do julgado que declarou 
a intempestividade pelas instâncias superiores, negando-se a existência de dúvida com 
relação à admissibilidade do recurso. VI - Embargos de divergência rejeitados. (grifamos) 
(EREsp 441.252/CE, Rel. Ministro  GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 29.06.2005, 
DJ 18.12.2006 p. 276) 

A matéria foi, por fim, pacificada, no âmbito do STJ, pelo enunciado da Súmula 401 daquela Corte, 
nos seguintes termos “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer 
recurso do último pronunciamento judicial”.  

Evidentemente, o entendimento jurisprudencial e o enunciado da Súmula não permitem que a parte 
se valha de recurso manifestamente intempestivo com o intuito de postergar ou reinstituir o termo a quo 
decadencial da ação rescisória. Daí por que sempre houve e possivelmente haverá precedentes, nestes 
casos – em que há má-fé do recorrente ou manifesta intempestividade recursal – no sentido de se fixar o 
termo inicial do prazo bienal ignorando-se a interposição de recurso manifestamente intempestivo. 

Todavia, o enunciado da questão não trata de caso em que se verifica a má-fé da parte, tampouco o 
intuito de prolongar o prazo da ação rescisória ou a manifesta intempestividade recursal.  

Conforme se lê no enunciado, o procurador obteve vista dos autos no balcão, o que foi certificado 
pelo escrivão, sendo que (i.) não houve a intimação do advogado em cartório nem a certificação de que se 
recusou o procurador a assinar intimação dando-se por ciente, (ii.) não houve retirada dos autos do cartório 
pelo advogado, (iii.) não há menção à extração de cópia dos autos pelo advogado e (iv.) não se há sequer 
menção de que o advogado teve conhecimento do que foi certificado pelo escrivão. 

Evidente, assim, a dúvida acerca da ciência inequívoca do inteiro teor da sentença e dos autos, pois 
“não se pode considerar que o advogado teve ciência da sentença apenas por haver requerido vista dos 
autos. Aquela só se verificou quando foi efetivamente aberta a vista e retirados os autos do cartório” 
(grifamos) (REsp 8131/GO, Rel. Ministro  EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/05/1991, DJ 27/05/1991 p. 6963). A mera possibilidade de analisar os autos no balcão do cartório não se 
equipara ao amplo acesso ao conteúdo daqueles – o que ocorreria com a carga dos autos, extração de 
cópias dos autos devidamente certificada pelo escrivão ou certificação da intimação específica do advogado 
–, apto a garantir a fruição plena de todo o prazo recursal (evidentemente, tivesse sido condicionada a vista 
em balcão à intimação do advogado, esta poderia ser certificada, bem como poderia ser certificada a 
eventual recusa do advogado em, após ter sido pessoalmente intimado pelo escrivão, apor o seu “ciente” na 
certidão dos autos. Nada disso, no entanto, consta do enunciado da questão). 

 
Nesse sentido, veja-se ainda recente julgado do STJ (REsp 647839/SP, Rel. Ministro  FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 3/05/2005, DJ 27/06/2005 p. 406), em que se decidiu, em 
relação ao termo “ciência inequívoca”, que, “Como o próprio nome está a dizer, o conhecimento da decisão 
há de ser estreme de dúvidas”. Em tal julgamento, afirmou o relator: “É de bom alvitre esclarecer que, 
recentemente, no julgamento do Resp nº 503.636/RS, pronunciei-me em sentido diametralmente oposto, 
justamente, porque, naquele caso, havia, sem nenhuma dúvida, ciência inequívoca da parte, notadamente 
pelo fato de ter tirado fotocópia da decisão, nuance não verificada in casu” (grifamos). 

 
Ressalte-se que, muito embora exista divergência jurisprudencial sobre o tema no tocante à 

definição de ciência inequívoca para fins de configuração da intimação (há acórdão do STJ no qual, 
diferentemente daquele anteriormente citado, se decidiu que a mera vista dos autos em balcão seria 
suficiente para configurar-se ciência inequívoca da decisão – REsp 844.432/ES, Rel. Ministro  HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 01/09/2006 p. 255), antes de, por si só, justificar 
a anulação da questão, é justamente tal divergência que demonstra a ausência de má-fé da parte no caso 
descrito no enunciado, visto que a sua irresignação recursal no tocante à tempestividade não se mostrava 
protelatória ou manifestamente inadmissível, encontrando, pelo contrário, precedentes do STJ a lhe 
amparar. 

Veja-se, ainda, que, segundo o enunciado, tão logo o procurador soube da decisão que considerara 
intempestiva sua apelação, apresentou tempestivo recurso de agravo de instrumento, cujo acórdão 
sobreveio apenas após o transcurso do biênio da ação rescisória.  



No caso concreto, não poderia, no entender da Banca Examinadora, a parte ajuizar ação rescisória 
antes do trânsito em julgado da decisão final no recurso cuja tempestividade se discutia, sendo inadmissível 
a ação rescisória “condicional” ou “cautelar”, como também já decidiu o STJ, ao reconhecer a 
“Impossibilidade jurídica do ajuizamento de ação rescisória 'condicional' ou 'cautelar', interposta no biênio 
para ter andamento somente se o recurso pendente for tido por intempestivo” (REsp 2.447/RS, Rel. Ministro 
Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 05.11.1991, DJ 09.12.1991 p. 18033). Veja-se, ainda, o que se 
decidiu a respeito no julgamento do EREsp 441.252/CE (Rel. Ministro  GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 29.06.2005, DJ 18.12.2006 p. 276): "Sendo assim, em face do desconhecimento acerca do 
resultado final proferido no julgamento do recurso derradeiro, bem como quanto à demora do seu 
processamento, não pode a parte se ver compelida a propor a via rescisória concomitantemente com o 
recurso cabível para se discutir a tempestividade de apelo anterior. Posição contrária a esta geraria 
eventuais outros problemas, como por exemplo a admissão da ação rescisória na pendência do recurso 
contra a decisão negativa de admissibilidade - ação rescisória condicional, o que é vedado pelo 
elenco legal, como condição de admissibilidade para a propositura de ação rescisória, qual seja, o trânsito 
em julgado” (grifamos). 

Todavia, e como expõe com razão o recorrente, o Supremo Tribunal Federal, embora anteriormente 
à Súmula 401 do STJ, manifestou recentemente (2007) entendimento contrário àquele que vem sendo 
adotado pelo STJ, e, inclusive, até mesmo nos votos vencidos do acórdão na AR 1.472-8, se fez referência 
à impossibilidade de o recurso intempestivo postergar o trânsito em julgado para fins da contagem do termo 
a quo do biênio decadencial da ação rescisória. 

Muito embora entenda a Banca Examinadora que tal entendimento não se coaduna com a correta 
interpretação dos dispositivos legais pertinentes, é forçoso admitir que a divergência jurisprudencial entre as 
duas Cortes Superiores, ainda não solvida, não permite ao Candidato oferecer uma resposta segura dentre 
as alternativas apresentadas na Questão n.º 85 da prova, não sendo razoável, portanto, exigir-lhe que o 
faça. 

Daí por que a questão merece ser anulada, não sendo possível a mera alteração de gabarito pelas 
razões acima expostas. 

Vai, assim, PROVIDO o recurso para ANULAR-SE a questão n.º 85 de da Prova de Direito 
Processual Civil, devendo a pontuação ser atribuída a todos os candidatos. 

 
 

Protocolo: 11913003457-5 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, na medida em que, “sendo polêmica a questão, não 

poderia ser tema de prova objetiva, merecendo, portanto, data vênia ao atual gabarito, ser anulada a 
questão. Não bastasse, a resposta dada como certa pelo gabarito adota a posição da minoria”. 

O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 
11913003447-7, resultando na anulação da questão. 

Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003477-1 
 
Postula o recorrente a modificação do gabarito para fazer constar como alternativa correta a letra 

“e”, afirmando ser “extremamente controversa” a questão, bem como ser “unânime a doutrina e a 
jurisprudência em rechaçar a postergação do trânsito em julgado”. 

O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 
11913003447-7, resultando na anulação da questão. 

Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003479-1 
 
Postula o recorrente a anulação da questão por ser a matéria, no seu entender, controvertida.  
O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 

11913003447-7, resultando na anulação da questão. 
Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003538-6 
 



Postula o recorrente a anulação da questão por entender que a alternativa tida por correta não 
condiz com o entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, citando, em amparo de sua tese, o 
entendimento do TST, consubstanciado no enunciado 100 daquela Corte. 

  
O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 

11913003447-7, resultando na anulação da questão. 
Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003646-1 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, pelos seguintes fundamentos: 
 
“A questão não faz referência se pretende explorar o entendimento sumulado do STJ (súmula 401) 

ou a dicção legal. Presume-se pelo gabarito oficial (assertiva 'a') que o examinador pretendeu explorar o 
conhecimento sumulado, mas a questão merece anulação, eis que não especifica este ponto. A entender 
que a ação rescisória conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão, forte no art 495 do CPC, a 
contagem do prazo se iniciou em 24 de outubro de 2009, o que autoriza assinalar a assertiva 'e'. Mesmo 
que a banca insista em manter o entendimento sumulado do STJ, merece reparo, eis que recentemente, o 
próprio Tribunal Superior entendeu pela não aplicação da súmula 401 quando houver manifesta 
extemporaniedade do recurso, exatamente como constou no 

enunciado da questão”. 
 
O recurso encontra-se prejudicado, por conta do acolhimento do recurso de protocolo n.º 

11913003447-7, resultando na anulação da questão. 
Resta, assim, PREJUDICADO o recurso. 



 
QUESTÃO Nº 87 

 
Protocolo: 11913003332-1 

 
Admite o recorrente ser descabida a interposição de recurso especial pelo ente público em acórdão 

proferido em reexame voluntário, na hipótese de não ter havido recurso voluntário anterior. Porém, aduz não 
haver precedente jurisprudencial acerca do descabimento de recurso adesivo, pelo que postula seja 
admitida como correta a alternativa “b” do gabarito. 

Não é necessário precedente jurisprudencial para demonstrar o desacerto da alternativa “b”, na 
medida em que a norma contida no parágrafo único do artigo 500 do CPC não deixa margem para dúvida: 
“Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições de 
admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal superior” (grifamos).  

Logo, sendo inadmissível a interposição de recurso independente pelo ente público, o mesmo 
tratamento deverá ser concedido ao recurso adesivo, por expressa disposição legal. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003341-0 
 
Aduz o recorrente que “a questão de ser admissível ou não Recurso Especial do ente público contra 

acórdão proferido em sede de reexame necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público 
contra a sentença de primeiro grau é controvertida na doutrina e jurisprudência”. Não cita, todavia, 
entendimento doutrinário ou jurisprudencial específico em sentido contrário ao do enunciado. 

Ocorre que a questão foi pacificada no âmbito das Turmas de Direito Público do STJ, por força do 
julgamento do REsp 1052615/SP (Rel. Ministra  ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/10/2009, DJe 18/12/2009), onde se lê: “A jurisprudência da Seção de Direito Público, em recente julgado, 
reafirmou o entendimento de que é inadmissível recurso especial contra acórdão proferido em sede de 
reexame necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público, dada a ocorrência da preclusão 
lógica”. 

Assim, embora houvesse algum vacilo da jurisprudência em momentos anteriores (havia 
precedentes da Primeira Turma em sentido contrário), hoje a matéria é pacífica em ambas as Turmas de 
Direito Público, como referido no AgRg no REsp 1039755/RS, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009, in verbis: “a jurisprudência deste Superior 
Tribunal de Justiça, outrora vacilante, firmou-se no entendimento de que a não interposição do recurso 
voluntário por parte do poder público constitui, por si só, fato extintivo do direito de recorrer contra o acórdão 
proferido em sede de recurso ex offício, posto que caracterizada a preclusão lógica”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003562-0 
 
Aduz o recorrente que, após julgamento do STF acerca do cabimento de recurso extraordinário 

contra acórdão em sede de reexame necessário quando ausente recurso voluntário do ente público contra a 
sentença de primeiro grau, teria o STJ modificado o seu entendimento, passando a admitir a interposição do 
recurso especial em tais casos. Por conta disso, postula “seja anulada a questão, eis que fartamente 
comprovado que os Tribunais Superiores (STF e, inclusive, o STJ) têm posição no sentido de 
admissibilidade, não podendo ser considerada correta a alternativa “D”.” 

A assertiva do recorrente está incorreta. A questão foi pacificada no âmbito das Turmas de Direito 
Público do STJ em sentido contrário ao que sustenta o recorrente, por força do julgamento do REsp 
1052615/SP (Rel. Ministra  ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 
18/12/2009), onde se lê: “A jurisprudência da Seção de Direito Público, em recente julgado, reafirmou o 
entendimento de que é inadmissível recurso especial contra acórdão proferido em sede de reexame 
necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público, dada a ocorrência da preclusão lógica”. 

Assim, embora houvesse algum vacilo da jurisprudência em momentos anteriores (havia 
precedentes da Primeira Turma em sentido contrário), hoje a matéria é pacífica em ambas as Turmas de 
Direito Público do STJ, como referido no AgRg no REsp 1039755/RS, Rel. Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009, in verbis: “a jurisprudência 
deste Superior Tribunal de Justiça, outrora vacilante, firmou-se no entendimento de que a não interposição 
do recurso voluntário por parte do poder público constitui, por si só, fato extintivo do direito de recorrer 
contra o acórdão proferido em sede de recurso ex offício, posto que caracterizada a preclusão lógica”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 



 
Protocolo: 11913003599-5 

 
Aduz o recorrente que, após julgamento do STF acerca do cabimento de recurso extraordinário 

contra acórdão em sede de reexame necessário quando ausente recurso voluntário do ente público contra a 
sentença de primeiro grau, teria o STJ modificado o seu entendimento, passando a admitir a interposição do 
recurso especial em tais casos. Por conta disso, postula “pela modificação do Gabarito para que seja 
considerada correta a alternativa “A”. Por fim, caso entenda pela impossibilidade desta alteração, que seja 
anulada a questão, eis que fartamente comprovado que os Tribunais Superiores (STF e, inclusive, o STJ) 
tem posição no sentido de admissibilidade, não podendo ser considerada correta a alternativa “D”.” 

A assertiva do recorrente está incorreta. A questão foi pacificada no âmbito das Turmas de Direito 
Público do STJ em sentido contrário ao que sustenta o recorrente, por força do julgamento do REsp 
1052615/SP (Rel. Ministra  ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 
18/12/2009), onde se lê: “A jurisprudência da Seção de Direito Público, em recente julgado, reafirmou o 
entendimento de que é inadmissível recurso especial contra acórdão proferido em sede de reexame 
necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público, dada a ocorrência da preclusão lógica”. 

Assim, embora houvesse algum vacilo da jurisprudência em momentos anteriores (havia 
precedentes da Primeira Turma em sentido contrário), hoje a matéria é pacífica em ambas as Turmas de 
Direito Público do STJ, como referido no AgRg no REsp 1039755/RS, Rel. Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009, in verbis: “a jurisprudência 
deste Superior Tribunal de Justiça, outrora vacilante, firmou-se no entendimento de que a não interposição 
do recurso voluntário por parte do poder público constitui, por si só, fato extintivo do direito de recorrer 
contra o acórdão proferido em sede de recurso ex offício, posto que caracterizada a preclusão lógica”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003611-7 
 
Aduz o recorrente que, após julgamento do STF acerca do cabimento de recurso extraordinário 

contra acórdão em sede de reexame necessário quando ausente recurso voluntário do ente público contra a 
sentença de primeiro grau, teria o STJ modificado o seu entendimento, passando a admitir a interposição do 
recurso especial em tais casos. Por conta disso, postula “pela modificação do Gabarito para que seja 
considerada correta a alternativa “A”. Por fim, caso entenda pela impossibilidade desta alteração, que seja 
anulada a questão, eis que fartamente comprovado que os Tribunais Superiores (STF e, inclusive, o STJ) 
tem posição no sentido de admissibilidade, não podendo ser considerada correta a alternativa “D”.” 

A assertiva do recorrente está incorreta. A questão foi pacificada no âmbito das Turmas de Direito 
Público do STJ em sentido contrário ao que sustenta o recorrente, por força do julgamento do REsp 
1052615/SP (Rel. Ministra  ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 
18/12/2009), onde se lê: “A jurisprudência da Seção de Direito Público, em recente julgado, reafirmou o 
entendimento de que é inadmissível recurso especial contra acórdão proferido em sede de reexame 
necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público, dada a ocorrência da preclusão lógica”. 

Assim, embora houvesse algum vacilo da jurisprudência em momentos anteriores (havia 
precedentes da Primeira Turma em sentido contrário), hoje a matéria é pacífica em ambas as Turmas de 
Direito Público do STJ, como referido no AgRg no REsp 1039755/RS, Rel. Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009, in verbis: “a jurisprudência 
deste Superior Tribunal de Justiça, outrora vacilante, firmou-se no entendimento de que a não interposição 
do recurso voluntário por parte do poder público constitui, por si só, fato extintivo do direito de recorrer 
contra o acórdão proferido em sede de recurso ex offício, posto que caracterizada a preclusão lógica”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003660-8 
 
Aduz o recorrente que, após julgamento do STF acerca do cabimento de recurso extraordinário 

contra acórdão em sede de reexame necessário quando ausente recurso voluntário do ente público contra a 
sentença de primeiro grau, teria o STJ modificado o seu entendimento, passando a admitir a interposição do 
recurso especial em tais casos. Por conta disso, postula “pela modificação do Gabarito para que seja 
considerada correta a alternativa “A”. Por fim, caso entenda pela impossibilidade desta alteração, que seja 
anulada a questão, eis que fartamente comprovado que os Tribunais Superiores (STF e, inclusive, o STJ) 
tem posição no sentido de admissibilidade, não podendo ser considerada correta a alternativa “D”.” 

A assertiva do recorrente está incorreta. A questão foi pacificada no âmbito das Turmas de Direito 
Público do STJ em sentido contrário ao que sustenta o recorrente, por força do julgamento do REsp 
1052615/SP (Rel. Ministra  ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 



18/12/2009), onde se lê: “A jurisprudência da Seção de Direito Público, em recente julgado, reafirmou o 
entendimento de que é inadmissível recurso especial contra acórdão proferido em sede de reexame 
necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público, dada a ocorrência da preclusão lógica”. 

Assim, embora houvesse algum vacilo da jurisprudência em momentos anteriores (havia 
precedentes da Primeira Turma em sentido contrário), hoje a matéria é pacífica em ambas as Turmas de 
Direito Público do STJ, como referido no AgRg no REsp 1039755/RS, Rel. Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009, in verbis: “a jurisprudência 
deste Superior Tribunal de Justiça, outrora vacilante, firmou-se no entendimento de que a não interposição 
do recurso voluntário por parte do poder público constitui, por si só, fato extintivo do direito de recorrer 
contra o acórdão proferido em sede de recurso ex offício, posto que caracterizada a preclusão lógica”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003675-6 
 
O recorrente não faz postulação alguma em seu recurso, muito embora deste se depreenda que a 

pretensão seja a de modificação do gabarito para que conste como correta a alternativa “E”. Transcreve-se 
literalmente a íntegra da fundamentação recursal: 

“Para que uma questão seja clara ao ponto de se tornar blindada a recursos e também para que 
assegure ao candidato ao concurso público o pleno conhecimento sobre o que está a se pedir em uma 
questão, seu enunciado deve ser taxativo. Em outras palavras, temas com entendimentos divergentes 
somente deveriam ser cobrados em provas objetivas quando se exigisse expressamente o posicionamento 
de um determinado Tribunal ou doutrinador consagrado. Na questão em comento, embora o candidato 
conhecesse que a questão considerada como correta é o posicionamento do STJ quanto ao assunto, não 
exitou (sic) em marcar a alternativa "e" como a resposta correta. Isso porque, um dos mais celebrados 
autores de processo civil, Leonardo José da Cunha, adota entendimento contrário ao do Tribunal, qual seja, 
admite o recurso especial de decisão em reexame necessário por entender que este faz as vezes do 
recurso de apelação. Logicamente que o candidato, conhecedor de ambos os posicionamentos, em 
concurso para provimento de cargo que tem como atribuição defender os interesses da Fazenda Pública, 
entendeu por bem adotar na resposta o entendimento favorável a esta, haja vista não ter havido a devida 
discriminação no enunciado da questão. A dubiedade de respostas para a questão é patente, haja vista a 
polêmica do tema e o posicionamento contrário ao STJ de renomado autor do processo civil, Leonardo José 
Carneiro da Cunha, que traz posicionamento favorável à Fazenda Pública”. 

De fato, não logrou êxito o recorrente ao optar pela alternativa “e”, tampouco em justificar o acerto 
de tal opção. No recurso, chega a aduzir que sabia que a resposta considerada correta seria aquela que 
refletisse o posicionamento do STJ, tendo voluntariamente deixado de marcá-la por conta de existir 
posicionamento de Leonardo José Carneiro da Cunha em sentido contrário, sem, no entanto, aduzir a obra, 
volume, página etc., e como se a simples existência de um posicionamento doutrinário pudesse 
desautorizar a interpretação pacífica do STJ acerca do tema.  

Com efeito, a questão em análise foi pacificada no âmbito das Turmas de Direito Público do STJ no 
mesmo sentido da alternativa “D”, considerada correta pelo gabarito. Veja-se REsp 1052615/SP (Rel. 
Ministra  ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 18/12/2009), onde se decidiu 
que: “A jurisprudência da Seção de Direito Público, em recente julgado, reafirmou o entendimento de que é 
inadmissível recurso especial contra acórdão proferido em sede de reexame necessário, quando ausente 
recurso voluntário do ente público, dada a ocorrência da preclusão lógica”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 



 
QUESTÃO Nº 88 

 
Protocolo: 11913003427-0 

 
Postula o recorrente a alteração do gabarito para letra "C", “porque conforme a súmula vinculante 

22, do STF, é da competência da Justiça do Trabalho”. 
Não se coloca em dúvida a competência para o julgamento de ações relativas a acidentes do 

trabalho, que é da Justiça do Trabalho, como o próprio enunciado da questão indica, e como restou 
decidido pelo STF no Conflito de Competência n.º 7.204. A questão, no entanto, diz com a aplicação das 
regras de direito intertemporal à matéria, sendo pacífico, tanto no âmbito do STJ (vide CC 86.542/DF, Rel. 
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2007, DJ 15/10/2007 p. 213) 
quanto do STF (vide AI 540523 ED, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 
23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-09 PP-01818) que se 
proferida a sentença de mérito pela Justiça Estadual antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 
n.º 45, a competência recursal é, também, da Justiça Estadual. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 



 
QUESTÃO Nº 90 

 
Protocolo: 11913003342-0 

 
Postula o recorrente a alteração do gabarito para a alternativa “B”, por entender “É cabível a 

aplicação de multa diária para a tutela do dever de exibir documentos, mesmo que o réu seja pessoa 
jurídica de direito público, com base nos artigos 287 e 461, § 4°, todos do CPC”.  

Não procede a irresignação. A matéria está pacificada pelo enunciado da Súmula n.º 372 do STJ, in 
verbis: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003454-5 
 
Postula o recorrente a “seja considerada como alternativa correta para a questão 90, a afirmação 

disposta na letra "c". Em assim não entendendo o julgador, requer-se a anulação da questão 90, atribuindo-
se pontuação para todos os candidatos do certame”. Aduz que a jurisprudência ampararia tal entendimento. 

A alternativa C é no seguinte sentido: “o montante decorrente da incidência da multa diária deve 
ficar condicionado ao valor da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.” O seu 
enunciado é claro no sentido de haver um teto para a incidência das astreintes, sendo ele o valor da 
obrigação principal. 

Ocorre que há muito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não existir tal 
limitação, podendo a multa superar o valor da obrigação principal, não se lhe aplicando o disposto nos 
artigos 920 do CC/1916 e 412 do CC/2002. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa: 

Multa. Cláusula penal. Multa compensatória. Limitação do art. 920 do Código Civil. 
Precedente da Corte. 1. Há diferença nítida entre a cláusula penal, pouco importando seja a multa 
nela prevista moratória ou compensatória, e a multa cominatória, própria para garantir o processo por 
meio do qual pretende a parte a execução de uma obrigação de fazer ou não fazer. E a diferença é, 
exatamente, a incidência das regras jurídicas específicas para cada qual. Se o Juiz condena a parte 
ré ao pagamento de multa prevista na cláusula penal avençada pelas partes, está presente a 
limitação contida no art. 920 do Código Civil. Se, ao contrário, cuida-se de multa cominatória em 
obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de título judicial, para garantir a efetividade do processo, 
ou seja, o cumprimento da obrigação, está presente o art. 644 do Código de Processo Civil, com o 
que não há teto para o valor da cominação. 2. Recurso especial conhecido e provido (Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 196.262. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. J. em 
06.02.1999. Unânime. Publicado no DJU 11.09.2000, p. 250. Revista dos Tribunais, n.º 785, p. 197. 

A questão pacificou-se no âmbito do STJ, como explicita o Ministro Nilson Naves em recente 
decisão monocrática, citando precedentes daquela Corte:  

 
Não procede a conclusão do Tribunal de origem de estabelecer um teto para o valor da multa 

cominatória. É que se trata de penalidade que deve ser paga até o efetivo cumprimento da obrigação. 
Ora, o estabelecimento de teto para o valor total da penalidade equivale a impor limitação temporal. 
Noutras palavras, paga a quantia, não mais poderia subsistir a cobrança dos valores decorrentes do 
não cumprimento da obrigação. Isto, contudo,  não é o que determina o art. 461, § 6.º, do Cód. de Pr. 
Civil, que tão-somente autoriza o julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária segundo as 
peculiaridades do caso concreto, e não limitá-la no tempo. 

[...] 
5. O valor da multa cominatória pode ultrapassar o valor da obrigação a ser prestada, porque a 

sua natureza não é compensatória, porquanto visa persuadir o devedor a realizar a prestação devida. 
6. Advirta-se, que a coerção exercida pela multa é tanto maior se não houver compromisso 

quantitativo com a obrigação principal, obtemperando-se os rigores com a percepção lógica de que o 
meio executivo deve conduzir ao cumprimento da obrigação e não inviabilizar pela bancarrota 
patrimonial do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp-770.753, Ministro Luiz 
Fux, de DJ 15.3.07.) "Multa. Cláusula penal. Multa compensatória. Limitação do art. 920 do Código 
Civil. Precedente da Corte. 

1. Há diferença nítida entre a cláusula penal, pouco importando seja a multa nela prevista 
moratória ou compensatória, e a multa cominatória, própria para garantir o processo por meio do qual 
pretende a parte a execução de uma obrigação de fazer ou não fazer. 

E a diferença é, exatamente, a incidência das regras jurídicas específicas para cada qual. Se o 
Juiz condena a parte ré ao pagamento de multa prevista na cláusula penal avençada pelas partes, 
está presente a limitação contida no art. 920 do Código Civil. Se, ao contrário, cuida-se de multa 
cominatória em obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de título judicial, para garantir a 



efetividade do processo, ou seja, o cumprimento da obrigação, está presente o art. 644 do Código de 
Processo Civil, com o que não há teto para o valor da cominação (Agravo de Instrumento n.º 
1.101.231 – SP. Rel. Min. Nilson Naves.  DJe 11.03.2009). 

 
Evidentemente, se o valor da multa atingir valor excessivo ou desproporcional, poderá ser reduzido, 

e em alguns casos o critério tem sido inclusive a utilização do valor da obrigação principal como baliza. 
Porém, daí a afirmar genericamente que o valor deve ficar limitado ao valor da obrigação principal, há uma 
grande distância. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003594-5 
 
Postula o recorrente a “a alteração do gabarito para a letra “C”, ou alternativamente, em primeiro 

lugar, a consideração também como correta da letra “C”, e, por ultimo, caso assim não entenda a eminente 
banca examinadora, a anulação da questão ora recorrida por ausência de gabarito correto.” Aduz que a 
jurisprudência ampararia tal entendimento. 

A alternativa C é no seguinte sentido: “o montante decorrente da incidência da multa diária deve 
ficar condicionado ao valor da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.” O seu 
enunciado é claro no sentido de haver um teto para a incidência das astreintes, sendo ele o valor da 
obrigação principal. 

Ocorre que há muito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não existir tal 
limitação, podendo a multa superar o valor da obrigação principal, não se lhe aplicando o disposto nos 
artigos 920 do CC/1916 e 412 do CC/2002. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa: 

 
Multa. Cláusula penal. Multa compensatória. Limitação do art. 920 do Código Civil. 

Precedente da Corte. 1. Há diferença nítida entre a cláusula penal, pouco importando seja a multa 
nela prevista moratória ou compensatória, e a multa cominatória, própria para garantir o processo por 
meio do qual pretende a parte a execução de uma obrigação de fazer ou não fazer. E a diferença é, 
exatamente, a incidência das regras jurídicas específicas para cada qual. Se o Juiz condena a parte 
ré ao pagamento de multa prevista na cláusula penal avençada pelas partes, está presente a 
limitação contida no art. 920 do Código Civil. Se, ao contrário, cuida-se de multa cominatória em 
obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de título judicial, para garantir a efetividade do processo, 
ou seja, o cumprimento da obrigação, está presente o art. 644 do Código de Processo Civil, com o 
que não há teto para o valor da cominação. 2. Recurso especial conhecido e provido (Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 196.262. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. J. em 
06.02.1999. Unânime. Publicado no DJU 11.09.2000, p. 250. Revista dos Tribunais, n.º 785, p. 197. 

A questão pacificou-se no âmbito do STJ, como explicita o Ministro Nilson Naves em recente 
decisão monocrática, citando precedentes daquela Corte:  

 
Não procede a conclusão do Tribunal de origem de estabelecer um teto para o valor da multa 

cominatória. É que se trata de penalidade que deve ser paga até o efetivo cumprimento da obrigação. 
Ora, o estabelecimento de teto para o valor total da penalidade equivale a impor limitação temporal. 
Noutras palavras, paga a quantia, não mais poderia subsistir a cobrança dos valores decorrentes do 
não cumprimento da obrigação. Isto, contudo,  não é o que determina o art. 461, § 6.º, do Cód. de Pr. 
Civil, que tão-somente autoriza o julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária segundo as 
peculiaridades do caso concreto, e não limitá-la no tempo. 

[...] 
5. O valor da multa cominatória pode ultrapassar o valor da obrigação a ser prestada, porque a 

sua natureza não é compensatória, porquanto visa persuadir o devedor a realizar a prestação devida. 
6. Advirta-se, que a coerção exercida pela multa é tanto maior se não houver compromisso 

quantitativo com a obrigação principal, obtemperando-se os rigores com a percepção lógica de que o 
meio executivo deve conduzir ao cumprimento da obrigação e não inviabilizar pela bancarrota 
patrimonial do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp-770.753, Ministro Luiz 
Fux, de DJ 15.3.07.) "Multa. Cláusula penal. Multa compensatória. Limitação do art. 920 do Código 
Civil. Precedente da Corte. 

1. Há diferença nítida entre a cláusula penal, pouco importando seja a multa nela prevista 
moratória ou compensatória, e a multa cominatória, própria para garantir o processo por meio do qual 
pretende a parte a execução de uma obrigação de fazer ou não fazer. 

E a diferença é, exatamente, a incidência das regras jurídicas específicas para cada qual. Se o 
Juiz condena a parte ré ao pagamento de multa prevista na cláusula penal avençada pelas partes, 
está presente a limitação contida no art. 920 do Código Civil. Se, ao contrário, cuida-se de multa 
cominatória em obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de título judicial, para garantir a 



efetividade do processo, ou seja, o cumprimento da obrigação, está presente o art. 644 do Código de 
Processo Civil, com o que não há teto para o valor da cominação (Agravo de Instrumento n.º 
1.101.231 – SP. Rel. Min. Nilson Naves.  DJe 11.03.2009). 

 
Evidentemente, se o valor da multa atingir valor excessivo ou desproporcional, poderá ser reduzido, 

e em alguns casos o critério tem sido inclusive a utilização do valor da obrigação principal como baliza. 
Porém, daí a afirmar genericamente que o valor deve ficar limitado ao valor da obrigação principal, há uma 
grande distância. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003608-9 
 
Postula o recorrente a alteração do gabarito para a alternativa “B”, por entender que “a 

jurisprudência pátria confirma a possibilidade, isto é, o cabimento da aplicação da multa diária para a tutela 
do dever de exibir documentos, de forma que a única alternativa correta para a questão é a de letra “B”, 
devendo, portanto, ser alterado o gabarito oficial”. 

Não procede a irresignação. A matéria está pacificada pelo enunciado da Súmula n.º 372 do STJ, in 
verbis: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Os precedentes 
citados pelo recorrente são anteriores à edição da Súmula. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003665-8 
 
Postula o recorrente a “a alteração do gabarito para a letra “C”, ou alternativamente, em primeiro 

lugar, a consideração também como correta da letra “C”, e, por ultimo, caso assim não entenda a eminente 
banca examinadora, a anulação da questão ora recorrida por ausência de gabarito correto.” Aduz que a 
jurisprudência ampararia tal entendimento. 

A alternativa C é no seguinte sentido: “o montante decorrente da incidência da multa diária deve 
ficar condicionado ao valor da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.” O seu 
enunciado é claro no sentido de haver um teto para a incidência das astreintes, sendo ele o valor da 
obrigação principal. 

Ocorre que há muito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não existir tal 
limitação, podendo a multa superar o valor da obrigação principal, não se lhe aplicando o disposto nos 
artigos 920 do CC/1916 e 412 do CC/2002. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa: 

Multa. Cláusula penal. Multa compensatória. Limitação do art. 920 do Código Civil. 
Precedente da Corte. 1. Há diferença nítida entre a cláusula penal, pouco importando seja a multa 
nela prevista moratória ou compensatória, e a multa cominatória, própria para garantir o processo por 
meio do qual pretende a parte a execução de uma obrigação de fazer ou não fazer. E a diferença é, 
exatamente, a incidência das regras jurídicas específicas para cada qual. Se o Juiz condena a parte 
ré ao pagamento de multa prevista na cláusula penal avençada pelas partes, está presente a 
limitação contida no art. 920 do Código Civil. Se, ao contrário, cuida-se de multa cominatória em 
obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de título judicial, para garantir a efetividade do processo, 
ou seja, o cumprimento da obrigação, está presente o art. 644 do Código de Processo Civil, com o 
que não há teto para o valor da cominação. 2. Recurso especial conhecido e provido (Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 196.262. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. J. em 
06.02.1999. Unânime. Publicado no DJU 11.09.2000, p. 250. Revista dos Tribunais, n.º 785, p. 197. 

A questão pacificou-se no âmbito do STJ, como explicita o Ministro Nilson Naves em recente 
decisão monocrática, citando precedentes daquela Corte:  

 
Não procede a conclusão do Tribunal de origem de estabelecer um teto para o valor da multa 

cominatória. É que se trata de penalidade que deve ser paga até o efetivo cumprimento da obrigação. 
Ora, o estabelecimento de teto para o valor total da penalidade equivale a impor limitação temporal. 
Noutras palavras, paga a quantia, não mais poderia subsistir a cobrança dos valores decorrentes do 
não cumprimento da obrigação. Isto, contudo,  não é o que determina o art. 461, § 6.º, do Cód. de Pr. 
Civil, que tão-somente autoriza o julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária segundo as 
peculiaridades do caso concreto, e não limitá-la no tempo. 

[...] 
5. O valor da multa cominatória pode ultrapassar o valor da obrigação a ser prestada, porque a 

sua natureza não é compensatória, porquanto visa persuadir o devedor a realizar a prestação devida. 
6. Advirta-se, que a coerção exercida pela multa é tanto maior se não houver compromisso 

quantitativo com a obrigação principal, obtemperando-se os rigores com a percepção lógica de que o 



meio executivo deve conduzir ao cumprimento da obrigação e não inviabilizar pela bancarrota 
patrimonial do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp-770.753, Ministro Luiz 
Fux, de DJ 15.3.07.) "Multa. Cláusula penal. Multa compensatória. Limitação do art. 920 do Código 
Civil. Precedente da Corte. 

1. Há diferença nítida entre a cláusula penal, pouco importando seja a multa nela prevista 
moratória ou compensatória, e a multa cominatória, própria para garantir o processo por meio do qual 
pretende a parte a execução de uma obrigação de fazer ou não fazer. 

E a diferença é, exatamente, a incidência das regras jurídicas específicas para cada qual. Se o 
Juiz condena a parte ré ao pagamento de multa prevista na cláusula penal avençada pelas partes, 
está presente a limitação contida no art. 920 do Código Civil. Se, ao contrário, cuida-se de multa 
cominatória em obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de título judicial, para garantir a 
efetividade do processo, ou seja, o cumprimento da obrigação, está presente o art. 644 do Código de 
Processo Civil, com o que não há teto para o valor da cominação (Agravo de Instrumento n.º 
1.101.231 – SP. Rel. Min. Nilson Naves.  DJe 11.03.2009). 

 
Evidentemente, se o valor da multa atingir valor excessivo ou desproporcional, poderá ser reduzido, 

e em alguns casos o critério tem sido inclusive a utilização do valor da obrigação principal como baliza. 
Porém, daí a afirmar genericamente que o valor deve ficar limitado ao valor da obrigação principal, há uma 
grande distância. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 



 
QUESTÃO Nº 91 

 
Protocolo: 11913003373-4 

 
Postula o recorrente a anulação da questão, aduzindo estar incorreta a alternativa “a” em razão de 

não poder ser objeto da ação civil pública pretensão que envolva tributos. 
Todavia, a alternativa “a” em nada contradiz tal assertiva. Pelo contrário, a confirma, seguindo a 

linha do entendimento do STJ e do STF, como se denota da seguinte ementa de acórdão da Primeira 
Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003374-4 
 
Postula o recorrente a anulação da questão pois, no seu entender, “o STF está discutindo a 

legitimidade para o Ministério Público ajuizar ACP envolvendo matéria Tributária, reconhecendo a 
repercussão geral sobre a matéria”. Cita doutrina de Erival de Oliveira, sem referir obra, volume, número de 
página, sem demonstrar no que e como ela poderia infirmar o entendimento pacífico do STJ e do STF, que 
está a amparar o enunciado da alternativa “a”, como se denota da seguinte ementa de acórdão da Primeira 
Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Destaque-se, outrossim, que o mencionado precedente do STF em que se reconheceu a 
repercussão geral da matéria não trata da hipótese contida na referida alternativa e na jurisprudência 
pacífica daquela Corte, como se pode concluir da leitura da manifestação do Ministro Relator Ricardo 
Lewandowski no RE 576.155-RG, in verbis: 

“O tema apresenta relevância jurídica de molde a justificar pronunciamento definitivo desta Corte. 
A realização de acordos para pagamento de tributos é ação corrente em todas as unidades da 

federação e tem-se multiplicado o número de recursos nesse Tribunal questionando a legitimidade do 
Ministério Público para discuti-los. 

Além disso, em pesquisa à jurisprudência da Corte, não identifiquei precedentes do Pleno 
específicos sobre o tema, de sorte que se mostra necessário o pronunciamento do Pleno. 

Acrescente-se que, como ressaltou o recorrente, não se trata de ação civil pública proposta em 
favor de um grupo ou de uma classe de contribuintes, visando a questionar a legalidade ou 
constitucionalidade do tributo, situação já pacificada por este Tribunal, no sentido da ilegitimidade do 
Ministério Público, a exemplo decidido no RE 195.056/PR, Rel. Min. Carlos Velloso”. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003536-6 
 
Postula o recorrente a alteração do gabarito para a questão, passando a ser considerada apenas a 

alternativa “c” como correta. Em amparo de seu pedido, aduz, acerca da alternativa tida por correta pelo 
gabarito oficial (alternativa “a”), o seguinte: “a afirmativa não possui a expressão “em regra” ou “em geral”, 
com o intuito de que essa a negativa de legitimidade não fosse absoluta. Ou seja, de acordo com a resposta 
considerada correta, o Ministério Público não possui legitimidade para ação civil pública em matéria de 
tributos e ponto final. Ocorre que tal afirmação não é correta. Nem do ponto de vista da letra da lei, nem da 
jurisprudência”. Cita dispositivo legal e precedente que, no seu entender, confirmariam que “existe a 
possibilidade de Ação Civil Pública de pretensão tributária quando o objeto for geral”. 

 
Não merece prosperar a irresignação. 
 



A questão apresenta a alternativa “a” como correta, segundo a qual “não possui o Ministério Público 
legitimidade para propor ação civil pública contendo pretensões ou pedidos que envolvam tributos”. A 
alternativa representa o entendimento tanto do STJ quanto do STF, como se denota da seguinte ementa de 
acórdão da Primeira Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

O argumento de que a expressão “cujos beneficiários podem ser individualmente determinados” 
abriria a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública quando não houvesse tal possibilidade de 
individuação dos beneficiados do processo coletivo não encontra aplicação prática ou teórica, na medida 
em que o beneficiário da não incidência ou restituição de um determinado tributo (de uma pretensão ou 
pedido que envolva o tributo) será sempre o contribuinte, determinável, portanto. Por isso que tal expressão, 
no texto legal, não se refere ao termo “tributos”, mas, sim, a “outros fundos de natureza institucional”, na 
medida em que, em se tratando de tributos, mostrar-se-ia desnecessária tal menção. 

Outrossim, a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública em que se trate da proteção à 
ordem econômica, ao erário etc., não guarda relação com a hipótese contida na alternativa “a”, por não 
trazer necessariamente pretensão ou pedido que envolvam tributos. Quando os trouxer, incorrerá na 
vedação contida no parágrafo único do artigo 1.º da Lei 7.347/85 (LACP), inserido pela MP 2.180-35, como 
pacificamente tem entendido a jurisprudência. 

Anote-se, ainda, que o precedente colacionado pelo recorrente não autoriza o ajuizamento de ação 
civil pública contendo pretensão ou pedido envolvendo tributos, tratando-se de demanda visando à 
anulação de ato administrativo concreto, de concessão de benefício fiscal. A pretensão e o pedido 
envolvem, assim, a desconstituição de um ato normativo concreto, tão só. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003585-7 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, que não conteria alternativa correta. A uma porque, no 

seu entender, “a vedação presente no parágrafo único da Lei 7.347/1985 refere-se à propositura de ação 
civil pública por qualquer potencial legitimado; ou seja, trata-se de uma questão de inadequação da via ou 
impossibilidade jurídica do pedido, e não de legitimidade - visto que ninguém teria legitimidade para a ACP 
nesses casos”. A duas, por entender que “Mesmo que se entenda em sentido contrário, o gabarito deve ser 
alterado, uma vez que a resposta correta é a alternativa "c", e não a "a". Conquanto o parágrafo único da 
Lei 7.347/1985 vede, aparentemente, a propositura de ação civil pública com pretensões que envolvam 
tributos, tal disposição deve ser qualificada pelo final da mesma frase, que menciona "ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Ou seja, não é o mero 
fato de a pretensão referir matéria tributária que afasta a possibilidade de ação civil pública”. 

 
Não merece prosperar a irresignação. 
 
A questão apresenta a alternativa “a” como correta, segundo a qual “não possui o Ministério Público 

legitimidade para propor ação civil pública contendo pretensões ou pedidos que envolvam tributos”. A 
alternativa representa o entendimento tanto do STJ quanto do STF, como se denota da seguinte ementa de 
acórdão da Primeira Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Com relação ao primeiro argumento do recorrente, veja-se na ementa acima que a jurisprudência 
dos Tribunais Superiores trata do tema sob o prisma da legitimidade ad causam. E, como destaca Aluísio de 
Gonçalves de Castro Mendes (Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. SP: Revista dos 
Tribunais, 2010. 2.ª edição, p. 260), “não excluindo a possibilidade de tutela coletiva, mas tão-somente 
a legitimação do Ministério Público, decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal federal pelo 
descabimento da persecução em causas de natureza tributária” (grifamos). O autor refere-se ao julgamento 
do RE 213.631-0, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 07.04.2000, no qual se reconheceu a “ausência de 
legitimação do Ministério Público” para a persecução de causas tributárias via ação civil pública. 



À toda evidência, verifica-se a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública em questão, o que não exclui a legitimidade ordinária do contribuinte para 
perseguir, individualmente, a sua pretensão. 

Com relação ao segundo argumento, de que a expressão “cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados” abriria a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública quando não 
houvesse tal possibilidade de individuação dos beneficiados do processo coletivo, tem-se que ele não 
encontra aplicação prática ou teórica, na medida em que o beneficiário da não incidência ou restituição de 
um determinado tributo (de uma pretensão ou pedido que envolva o tributo) será sempre o contribuinte, 
determinável, portanto. Por isso que tal expressão, no texto legal, não se refere ao termo “tributos”, mas, 
sim, a “outros fundos de natureza institucional”, na medida em que, em se tratando de tributos, mostrar-se-ia 
desnecessária tal menção. 

Outrossim, a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública em que se trate da proteção à 
ordem econômica, ao erário etc., não guarda relação com a hipótese contida na alternativa “a”, por não 
trazer necessariamente pretensão ou pedido que envolvam tributos. Quando os trouxer, incorrerá na 
vedação contida no parágrafo único do artigo 1.º da Lei 7.347/85 (LACP), inserido pela MP 2.180-35, como 
pacificamente tem entendido a jurisprudência. 

Anote-se, ainda, que os precedentes do STJ colacionados pelo recorrente estão superados pela 
reiterada jurisprudência daquela Corte. 

Já com relação ao mencionado precedente do STF em que se reconheceu a repercussão geral da 
matéria, veja-se que ele não trata da hipótese contida na alternativa da questão impugnada e na 
jurisprudência pacífica daquela Corte, como se pode concluir da leitura da manifestação do Ministro Relator 
Ricardo Lewandowski no RE 576.155-RG, in verbis: 

“O tema apresenta relevância jurídica de molde a justificar pronunciamento definitivo desta Corte. 
A realização de acordos para pagamento de tributos é ação corrente em todas as unidades da 

federação e tem-se multiplicado o número de recursos nesse Tribunal questionando a legitimidade do 
Ministério Público para discuti-los. 

Além disso, em pesquisa à jurisprudência da Corte, não identifiquei precedentes do Pleno 
específicos sobre o tema, de sorte que se mostra necessário o pronunciamento do Pleno. 

Acrescente-se que, como ressaltou o recorrente, não se trata de ação civil pública proposta em 
favor de um grupo ou de uma classe de contribuintes, visando a questionar a legalidade ou 
constitucionalidade do tributo, situação já pacificada por este Tribunal, no sentido da ilegitimidade do 
Ministério Público, a exemplo decidido no RE 195.056/PR, Rel. Min. Carlos Velloso”. 

Por tais razões, tem-se que não prosperam os argumentos lançados pelo recorrente. 
Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003595-5 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, que não conteria alternativa correta, ou a troca do 

gabarito para a alternativa “e”, pois, no seu entender, “caso uma ação civil pública fosse proposta 
questionando tributos, seria fulminada não pela legitimidade do Ministério Público, mas, sim, pela 
impossibilidade de a matéria ser objeto de ação civil pública”. 

 
Não merece prosperar a irresignação. 
 
A questão apresenta a alternativa “a” como correta, segundo a qual “não possui o Ministério Público 

legitimidade para propor ação civil pública contendo pretensões ou pedidos que envolvam tributos”. A 
alternativa representa o entendimento tanto do STJ quanto do STF, como se denota da seguinte ementa de 
acórdão da Primeira Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Veja-se na ementa acima que a jurisprudência dos Tribunais Superiores trata do tema sob o prisma 
da legitimidade ad causam. E, como destaca Aluísio de Gonçalves de Castro Mendes (Ações Coletivas no 
Direito Comparado e Nacional. SP: Revista dos Tribunais, 2010. 2.ª edição, p. 260), “não excluindo a 
possibilidade de tutela coletiva, mas tão-somente a legitimação do Ministério Público, decidiu o 
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal federal pelo descabimento da persecução em causas de natureza 
tributária” (grifamos). O autor refere-se ao julgamento do RE 213.631-0, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 
07.04.2000, no qual se reconheceu a “ausência de legitimação do Ministério Público” para a persecução de 
causas tributárias via ação civil pública. 



À toda evidência, verifica-se a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública em questão, o que não exclui a legitimidade ordinária do contribuinte para 
perseguir, individualmente, a sua pretensão. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003609-9 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, que não conteria alternativa correta, ou a troca do 

gabarito para a alternativa “e”, pois, no seu entender, “caso uma ação civil pública fosse proposta 
questionando tributos, seria fulminada não pela legitimidade do Ministério Público, mas, sim, pela 
impossibilidade de a matéria ser objeto de ação civil pública”. 

 
Não merece prosperar a irresignação. 
 
A questão apresenta a alternativa “a” como correta, segundo a qual “não possui o Ministério Público 

legitimidade para propor ação civil pública contendo pretensões ou pedidos que envolvam tributos”. A 
alternativa representa o entendimento tanto do STJ quanto do STF, como se denota da seguinte ementa de 
acórdão da Primeira Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Veja-se na ementa acima que a jurisprudência dos Tribunais Superiores trata do tema sob o prisma 
da legitimidade ad causam. E, como destaca Aluísio de Gonçalves de Castro Mendes (Ações Coletivas no 
Direito Comparado e Nacional. SP: Revista dos Tribunais, 2010. 2.ª edição, p. 260), “não excluindo a 
possibilidade de tutela coletiva, mas tão-somente a legitimação do Ministério Público, decidiu o 
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal federal pelo descabimento da persecução em causas de natureza 
tributária” (grifamos). O autor refere-se ao julgamento do RE 213.631-0, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 
07.04.2000, no qual se reconheceu a “ausência de legitimação do Ministério Público” para a persecução de 
causas tributárias via ação civil pública. 

À toda evidência, verifica-se a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública em questão, o que não exclui a legitimidade ordinária do contribuinte para 
perseguir, individualmente, a sua pretensão. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003618-7 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, que não conteria alternativa correta, pois, no seu 

entender, “caso uma ação civil pública fosse proposta questionando tributos, seria fulminada não pela 
legitimidade do Ministério Público, mas, sim, pela impossibilidade de a matéria ser objeto de ação civil 
pública”. 

 
Não merece prosperar a irresignação. 
 
A questão apresenta a alternativa “a” como correta, segundo a qual “não possui o Ministério Público 

legitimidade para propor ação civil pública contendo pretensões ou pedidos que envolvam tributos”. A 
alternativa representa o entendimento tanto do STJ quanto do STF, como se denota da seguinte ementa de 
acórdão da Primeira Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Veja-se na ementa acima que a jurisprudência dos Tribunais Superiores trata do tema sob o prisma 
da legitimidade ad causam. E, como destaca Aluísio de Gonçalves de Castro Mendes (Ações Coletivas no 
Direito Comparado e Nacional. SP: Revista dos Tribunais, 2010. 2.ª edição, p. 260), “não excluindo a 
possibilidade de tutela coletiva, mas tão-somente a legitimação do Ministério Público, decidiu o 
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal federal pelo descabimento da persecução em causas de natureza 



tributária” (grifamos). O autor refere-se ao julgamento do RE 213.631-0, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 
07.04.2000, no qual se reconheceu a “ausência de legitimação do Ministério Público” para a persecução de 
causas tributárias via ação civil pública. 

À toda evidência, verifica-se a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública em questão, o que não exclui a legitimidade ordinária do contribuinte para 
perseguir, individualmente, a sua pretensão. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003641-1 
 
Postula o recorrente a modificação do gabarito para que seja considerada a alternativa “e” como 

correta, em vez da alternativa “a”. Argumenta que “a impossibilidade de o Ministério Público manejar ação 
civil pública em matéria que diga respeito a tributos constitui hipótese de impossibilidade jurídica do pedido, 
uma vez que há vedação expressa na lei (Lei 7347/85). Apesar de haver decisões do STF afirmando que o 
Parquet não possui legitimidade, cumpre reconhecer que tal assertiva padece de falta de técnica, uma vez 
que nenhum dos legitimados para a interposição da ACP pode tratar da matéria "tributos" em razão da 
referida vedação legal, evidenciando não se tratar de questão de ilegitimidade propriamente dita, mas de 
impossibilidade jurídica do pedido. Além disso, as decisões do STF que afirmam haver ilegitimidade sequer 
adentram na análise dessa questão, somente afirmando a impossibilidade de manejo da ação civil pública”. 

Não merece prosperar a irresignação. 
 
A questão apresenta a alternativa “a” como correta, segundo a qual “não possui o Ministério Público 

legitimidade para propor ação civil pública contendo pretensões ou pedidos que envolvam tributos”. A 
alternativa representa o entendimento tanto do STJ quanto do STF, como se denota da seguinte ementa de 
acórdão da Primeira Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 
ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Veja-se na ementa acima que a jurisprudência dos Tribunais Superiores trata do tema sob o prisma 
da legitimidade ad causam. E, como destaca Aluísio de Gonçalves de Castro Mendes (Ações Coletivas no 
Direito Comparado e Nacional. SP: Revista dos Tribunais, 2010. 2.ª edição, p. 260), “não excluindo a 
possibilidade de tutela coletiva, mas tão-somente a legitimação do Ministério Público, decidiu o 
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal federal pelo descabimento da persecução em causas de natureza 
tributária” (grifamos). O autor refere-se ao julgamento do RE 213.631-0, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 
07.04.2000, no qual se reconheceu a “ausência de legitimação do Ministério Público” para a persecução de 
causas tributárias via ação civil pública. 

A toda evidência, verifica-se a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública em questão, o que não exclui a legitimidade ordinária do contribuinte para 
perseguir, individualmente, a sua pretensão. Tal é, apesar do entendimento pessoal do recorrente ser em 
sentido contrário, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003655-0 
 
Postula o recorrente a anulação da questão, que não conteria alternativa correta, ou a troca do 

gabarito para a alternativa “e”, pois, no seu entender, “caso uma ação civil pública fosse proposta 
questionando tributos, seria fulminada não pela legitimidade do Ministério Público, mas, sim, pela 
impossibilidade de a matéria ser objeto de ação civil pública”. 

 
Não merece prosperar a irresignação. 
 
A questão apresenta a alternativa “a” como correta, segundo a qual “não possui o Ministério Público 

legitimidade para propor ação civil pública contendo pretensões ou pedidos que envolvam tributos”. A 
alternativa representa o entendimento tanto do STJ quanto do STF, como se denota da seguinte ementa de 
acórdão da Primeira Seção do STJ: 

TRIBUTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
A Primeira Seção deste Tribunal Superior, em consonância com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para propor 



ação civil pública que trate de matéria tributária, seja a propositura da ação anterior ou posterior à Medida 
Provisória n. 2.180-35 de 24.8.2001. Embargos de divergência providos. (EREsp 505303/SC, Rel. Ministro  
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) 

Veja-se na ementa acima que a jurisprudência dos Tribunais Superiores trata do tema sob o prisma 
da legitimidade ad causam. E, como destaca Aluísio de Gonçalves de Castro Mendes (Ações Coletivas no 
Direito Comparado e Nacional. SP: Revista dos Tribunais, 2010. 2.ª edição, p. 260), “não excluindo a 
possibilidade de tutela coletiva, mas tão-somente a legitimação do Ministério Público, decidiu o 
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal federal pelo descabimento da persecução em causas de natureza 
tributária” (grifamos). O autor refere-se ao julgamento do RE 213.631-0, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 
07.04.2000, no qual se reconheceu a “ausência de legitimação do Ministério Público” para a persecução de 
causas tributárias via ação civil pública. 

À toda evidência, verifica-se a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública em questão, o que não exclui a legitimidade ordinária do contribuinte para 
perseguir, individualmente, a sua pretensão. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 



 
QUESTÃO Nº 92 
 

Protocolo: 11913003330-1 
 
Postula o recorrente a alteração do gabarito para a letra “e”, por entender que “do jeito que vai posto 

no enunciado, parece que, em regra, a contradita não deve ser feita após a qualificação, mas sim antes 
desta”. 

A alternativa correta, amparada inclusive na doutrina citada pelo recorrente, está assim redigida: “A 
contradita de testemunha pode ser oferecida mesmo após a sua qualificação e prestação de compromisso, 
desde que o seu impedimento seja verificável e verificado apenas no curso do depoimento”.  

A argumentação do recorrente não considera a expressão “e prestação de compromisso”, buscando 
sentido na alternativa considerando apenas a expressão anterior “qualificação”, isoladamente. Lida em toda 
a sua extensão, e não isolando trechos que lhe compõem, a questão não leva razoavelmente à 
interpretação do recorrente. 

Vai, assim, INDEFERIDO o recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003651-0 
 
Postula o recorrente a alteração do gabarito da alternativa “C” para a “E”, pois, segundo o seu 

entendimento, “o momento final para se valer da contradita é a qualificação da testemunha”. Cita doutrina. 
Não há dúvida de que esta é a regra geral. Todavia, doutrina e a jurisprudência admitem a exceção 

contida na alternativa “C”, na medida em que, até mesmo por um princípio lógico, a contradita somente 
poderá ser oferecida quando for possível o conhecimento do fato impeditivo. Nesse sentido, veja-se 
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 
SP: Revista dos Tribunais, 2008. 1.ª edição. Verbete 2 ao artigo 414.p. 399-400. e Recurso Cível Nº 
71001144070, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, 
Julgado em 15/05/2007. 

Vai, assim, indeferido o recurso. 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 
 
 
QUESTÃO Nº 98 

 
Protocolo: 11913003352-8 
 

Afirma o recorrente que “A questão 98 merece ser anulada, ou, alternativamente, ser considerado o 
item ‘B’ como correto, vez que a jurisprudência do TST equipara Orientação jurisprudencial com súmula do 
TST com vistas a admissibilidade de Recurso de Revista nas causas sujeitas ao procedimento 
sumaríssimo”.  

 
Não merece ser acolhido o recurso, pois há sobre o tema Orientação Jurisprudencial expressa, 

indicando a impossibilidade de cabimento de recurso de revista no rito sumaríssimo quando contrariar 
orientação jurisprudencial. Vide abaixo.  

 
OJ Nº 352 PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA 
FUNDAMENTADO EM CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, DA CLT, 
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 12.01.2000.  DJ 25.04.2007 
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de 
revista por contrariedade à Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), por ausência de previsão no art. 
896, § 6º, da CLT. 

 
 
 
Desta forma, não procede o pedido de anulação da questão ou de troca de gabarito.  

 
 
Protocolo: 11913003464-3 
 

Afirma o recorrente que  “O gabarito oficial traz a alternativa ‘D’, da questão nº 98, como correta; no 
entanto, a alternativa ‘B’ deveria ser aceita, uma vez que a assertiva III está correta”. Pede: “que seja 
considerada correta a alternativa ‘B’, ou, quando não, a anulação da questão nº 98”. 

 
Não merece ser acolhido o recurso, pois há sobre o tema Orientação Jurisprudencial expressa, 

indicando a impossibilidade de cabimento de recurso de revista no rito sumaríssimo quando contrariar 
orientação jurisprudencial. Vide abaixo.  

 
OJ Nº 352 PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA 
FUNDAMENTADO EM CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, DA CLT, 
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 12.01.2000.  DJ 25.04.2007 
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de 
revista por contrariedade à Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), por ausência de previsão no art. 
896, § 6º, da CLT. 

 
 
 
Desta forma, não procede o pedido de troca de gabarito ou de anulação da questão.  

 



 
Protocolo: 11913003500-1 
 

Afirma o recorrente que “A assertiva ‘D’ foi considera correta, consagrando o entendimento de que, 
no procedimento sumaríssimo não deve ser aceito o recurso de revista por contrariedade à OJ do TRT, uma 
vez que o artigo 896 da CLT limitou o uso do recurso de revista à contrariedade com súmula do TST, bem 
como à hipótese de contrariedade direta à CF. No entanto, há jurisprudência que equipara OJ emitida pelo 
TST com súmula produzidas pelo próprio, para efeitos de admissiblidade de recursos de revista”. 

 
Não há pedido explícito feito pelo recorrente.  
 
Sobre o tema há Orientação Jurisprudencial expressa, indicando a impossibilidade de cabimento de 

recurso de revista no rito sumaríssimo quando contrariar orientação jurisprudencial. Vide abaixo.  
 

OJ Nº 352 PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA 
FUNDAMENTADO EM CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, DA CLT, 
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 12.01.2000.  DJ 25.04.2007 
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de 
revista por contrariedade à Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), por ausência de previsão no art. 
896, § 6º, da CLT. 

 
 
Desta forma, as razões apresentadas pelo recorrente não procedem.  
 
Não é possível julgar o recurso, tendo em vista que carece de um pedido explícito. De qualquer 

forma, dá a entender que pretende a troca de gabarito, que pela fundamentação já esboçada, indefere-se.  
 
 
Protocolo: 11913003677-6 

 
Afirma o recorrente que “O item III, ao contrário do gabarito divulgado, está correto. O Tribunal 

Superior do Trabalho admite a interposição de recurso de revista por contrariedade a orientação 
jurisprudencial de suas seções de dissídio individual”.  Pede: “alteração do gabarito da questão para letra 
‘B’”. 

 
Não merece ser acolhido o recurso, pois há sobre o tema Orientação Jurisprudencial expressa, 

indicando a impossibilidade de cabimento de recurso de revista no rito sumaríssimo quando contrariar 
orientação jurisprudencial. Vide abaixo.  

 
OJ Nº 352 PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA 
FUNDAMENTADO EM CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, DA CLT, 
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 12.01.2000.  DJ 25.04.2007 
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de 
revista por contrariedade à Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), por ausência de previsão no art. 
896, § 6º, da CLT. 

 
 
 
Desta forma, não procede o pedido de troca de gabarito.  



 
QUESTÃO Nº 100 

 
Protocolo: 11913003405-4 

 
Afirma o recorrente que a questão deveria ser anulada “por conter, na alternativa "C", jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal (...) uma vez que não constou do edital sua previsão.” 
 
Não merece razão, afinal o edital é expresso ao indicar que a matéria de prescrição será 

contemplada no certame. Ao indicar expressamente o tema da prescrição trabalhista, a matéria pode ser 
cobrada em todos os seus aspectos, desde que, é claro, envolva a prescrição trabalhista, caso da questão. 
Assim, poderia envolver doutrina, legislação, jurisprudência etc.  

 
Desta forma, não procede o pedido de anulação da questão.  
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: SEGURIDADE SOCIAL 
 
 
QUESTÃO Nº 102 

 
Protocolo: 11913003296-3 

 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003308-7 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003322-3 
 
Não assiste razão ao Recorrente. A assertiva “A” está correta ao afirmar que não poderá ser 

imposta qualquer redução aos valores nominais dos benefícios, o que não se confunde com a discussão 
acerca da preservação do valor real dos benefícios, matéria diversa daquela tratada na letra “A” e que não 
foi objeto da questão. 

 
 

Protocolo: 11913003359-8 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003377-4 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003386-2 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 



Protocolo: 11913003389-2 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003390-0 
 
Não assiste razão ao Recorrente. A assertiva “A” está correta ao afirmar que não poderá ser 

imposta qualquer redução aos valores nominais dos benefícios, o que não se confunde com a discussão 
acerca da preservação do valor real dos benefícios, matéria diversa daquela tratada na letra “A” e que não 
foi objeto da questão. 

 
 

Protocolo: 11913003398-0 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003406-4 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003428-0 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003459-5 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003507-1 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003555-2 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 



 
Protocolo: 11913003589-7 

 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003613-7 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 
 

Protocolo: 11913003674-6 
 
Não assiste Razão ao Recorrente, pois o vocábulo “generalidade” empregado na assertiva “C” 

expressa a idéia de um grande número de pessoas, e não da totalidade das pessoas. Neste sentido, está 
correta a afirmação de que a Assistência Social tem o dever de prestar atendimento a um grande número de 
pessoas, ou seja, à generalidade das pessoas. 

 



 
QUESTÃO Nº 103 

 
Protocolo: 11913003652-0 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois o enunciado da questão é claro ao determinar a escolha da 
assertiva INCORRETA e não da assertiva correta como entendido pelo Recorrente. 



 
QUESTÃO Nº 104 

 
Protocolo: 11913003285-5 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a assertiva “B” trata da possibilidade de os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios instituírem contribuição a ser cobrada de seus servidores, e de fato esta 
possibilidade existe e está prevista na Constituição Federal. Portanto, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios podem sim instituir a aludida contribuição. Não é objeto da assertiva “D” a discussão acerca da 
obrigatoriedade desta instituição. 
 
 
Protocolo: 11913003297-3 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a assertiva “B” trata da possibilidade de os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios instituírem contribuição a ser cobrada de seus servidores, e de fato esta 
possibilidade existe e está prevista na Constituição Federal. Portanto, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios podem sim instituir a aludida contribuição. Não é objeto da assertiva “D” a discussão acerca da 
obrigatoriedade desta instituição.  
 
 
Protocolo: 11913003501-1 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a assertiva “B” trata da possibilidade de os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios instituírem contribuição a ser cobrada de seus servidores, e de fato esta 
possibilidade existe e está prevista na Constituição Federal. Portanto, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios podem sim instituir a aludida contribuição. Não é objeto da assertiva “D” a discussão acerca da 
obrigatoriedade desta instituição. 



 
QUESTÃO Nº 107 

 
Protocolo: 11913003292-3 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a assertiva nº I está CORRETA, conforme disposição do 
artigo 144, da LC nº 10.098/94, modificado pela LC nº 13.117 de 03 de janeiro de 2009, o qual prevê a 
licença-paternidade de 15 dias para os servidores públicos do Estado do RS, em razão do nascimento ou 
adoção de filho.  
 
 
Protocolo: 11913003466-3 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a alternativa contida no item II está correta, na medida em 
que a opção não faz nenhuma referência à pretensa possibilidade de ofensa a direito adquirido ou de efeito 
retroativo da lei estadual. 
 
 
Protocolo: 11913003631-3 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a alternativa contida no item II está correta, na medida em 
que a opção não faz nenhuma referência à pretensa e remota possibilidade de ofensa a direito adquirido ou 
de possibilidade de efeito retroativo da lei estadual. 



 
QUESTÃO Nº 108 
 
 
Protocolo: 11913003329-3 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a opção nº III desta questão está incorreta, conforme 
disposição contida no artigo 41, parágrafo 6º da Constituição do Estado do RS, com a redação dada pela 
EC nº 16/97, o que resultou na alteração do artigo citado pelo Recorrente.  
 
 
Protocolo: 11913003391-0 
 

Não assiste razão ao Recorrente, pois a opção nº III desta questão está incorreta, conforme 
disposição contida no artigo 41, parágrafo 6º da Constituição do Estado do RS, com a redação dada pela 
EC nº 16/97, o que resultou na alteração do artigo citado pelo Recorrente. 
 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
 

DISCIPLINA: DIREITO PENAL 
 
 
QUESTÃO Nº 109 
 
Protocolo: 11913003657-0 

 
Não existe qualquer erro material na questão. Nada a ser alterado. O recorrente alega que a 

resposta deveria ser a letra “A” e não a letra “E”. Diz a alínea “A”: “Em razão do princípio da atividade, a lei 
excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que 
a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.” A alternativa está incorreta, pois a 
aplicação da lei excepcional ou temporária decorre do princípio da ultra-atividade e não da atividade. 

Logo, correto o gabarito de alínea “E”: “No crime permanente, a conduta se protrai no tempo em 
razão da própria vontade do agente e o tempo do crime é o de sua duração; enquanto que no crime 
continuado, o tempo do crime é o da prática de cada conduta perpetrada.”  

Nada mais a aclarar. Opino pelo indeferimento integral do recurso. 



 
QUESTÃO Nº 110 
 
Protocolo: 11913003301-7 

 
Não existe qualquer erro material na questão. Nada a ser alterado.   
O recorrente alega que, em síntese, que “na culpa imprópria não há falar em culpa consciente, mas 

em DOLO”. Ora, se é culpa não pode ser dolo.  
A resposta correta, letra “C” é taxativa: “A culpa imprópria é a culpa com previsão, e se configura 

quando o agente deseja atingir determinado resultado, embora atue porque está envolvido pela hipótese de 
erro inescusável.” 

A culpa imprópria é a culpa com previsão, a culpa própria é a culpa sem previsão.  
Nada mais a aclarar. Opino pelo indeferimento do recurso. 



 
QUESTÃO Nº 111 
 
Protocolo: 11913003451-5 

 
Não existe qualquer erro material na questão e não há razão para sua anulação.  
Alega o recorrente que existe “discussão doutrinária acerca de qual teoria adotada pelo art. 29, do 

CP” e assim sendo, considerando a impossibilidade de se apontar uma teoria "COMO REGRA".  
A questão é fácil e o nível de acertos no certame demonstra isso.  
Apenas questiona sobre as teorias que tratam do concurso de agentes ou concorrência plúrima, e 

pede que indique aquela adotada como regra pelo Código Penal que, segundo remansosa doutrina, é a 
“teoria unitária ou monista”.  

Portanto, nada a ser alterado no teor do questionamento.  
Opino pelo indeferimento. 



 
QUESTÃO Nº 113 
 
Protocolo: 11913003309-7 

 
Não existe qualquer erro material na questão e não há razão para sua anulação.  
Alega o recorrente que “2 alternativas que podem ser consideradas incorretas”.  
Assegura que o uso de documento falso é considerado, pelo TJRS, crime instantâneo, apenas.  
Cita julgados que não estão devidamente contextualizados e refere autores sem indicar a devida 

fonte (obra, editora, ano, página etc.).  
Ocorre que a alternativa “C” está correta, pois indica o uso de documento como um crime 

verdadeiramente instantâneo, mas com efeito permanente, sendo incorreta a assertiva “D”, conforme o 
gabarito.  

Essa é a posição correta e amplamente majoritária. O efeito permanente não acarreta a perda da 
instantaneidade.   

Portanto, nada a ser alterado no teor do questionamento.  
Opino pelo indeferimento do recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003312-5 
 
Não existe qualquer erro material na questão e não há razão para sua anulação.  
Alega o recorrente que “a alternativa (C) da questão 113 está incorreta, uma vez que afirma, sem 

fazer menção a posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais determinados, que o crime de uso de 
documento falso é um crime "instantâneo de efeitos permanentes."”  

Refere julgados que a meu sentir não estão devidamente contextualizados e refere parte da 
doutrina, mas confessa que é apenas “parte” dela. 

Ocorre que a alternativa “C” está correta, pois indica o uso de documento como um crime 
verdadeiramente instantâneo, mas com efeito permanente, conforme a existência de doutrina e 
jurisprudência majoritárias. Além do que, examinando-se a questão, vê-se que está incorreta a assertiva 
“D”, conforme o gabarito. Portanto, nada a ser alterado no teor do questionamento.Opino, assim, pelo 
indeferimento do presente meio de impugnação. 

 
 

Protocolo: 11913003358-8 
 
Não existe qualquer erro material na questão e não há razão para sua anulação.  
Alega o recorrente que “Há entendimento doutrinário (Nucci, Greco, Regis Prado, Stocco) de que o 

crime de uso de documento falso é instantâneo, e não instantâneo de efeitos permentes”(sic) . 
Refere julgados que não estão devidamente contextualizados e menciona parte da doutrina sem 

indicar fonte.  
Ocorre que a alternativa “C” está correta, pois indica o uso de documento como um crime 

verdadeiramente instantâneo, mas com efeito permanente, conforme a existência de doutrina e 
jurisprudência majoritárias. Além do que, examinando-se a questão, vê-se que está incorreta a assertiva 
“D”, conforme o gabarito.  

Portanto, deve ser indeferido o recurso.  
 
 

Protocolo: 11913003388-2 
 
O recurso deve ser indeferido. Não existe qualquer erro material na questão.  
Alega o recorrente, em resumo, que o gabarito deve ser alterado para alínea “c”, pois o tipo de uso 

de documento falso seria um crime de imediato e não imediato de efeito permanente.  
O recurso trouxe julgados que não estão devidamente contextualizados e refere parte da doutrina.  
Contudo, não assiste razão ao recorrente.  
A alternativa “C” está correta, pois indica o uso de documento como um crime verdadeiramente 

instantâneo, mas com efeito permanente, conforme a existência de doutrina e jurisprudência majoritárias. 
Além do que, examinando-se a questão, vê-se que está incorreta a assertiva “D”, conforme o gabarito.  

Não procede a alegação de que “essa alternativa não traz qualquer incorreção, haja vista que o art. 
312, § 3º do Código Penal, que trata da reparação dos danos no crime de peculato”, pois a questão trata de 
peculato doloso e não culposo, quando seria possível a aplicação do art. 312, § 3º do Código Penal.  

Destarte, como se disse, deve ser indeferido o recurso.  
 



 
Protocolo: 11913003399-0 

 
O recurso deve ser indeferido. Não existe qualquer erro material na questão e não há razão para 

sua anulação.  
Alega o recorrente que “A questão pedia que se marcasse a alternativa INCORRETA. Ocorre que 

apesar de o gabarito indicar a letra (D), a alternativa (C) é incorreta, uma vez que classifica o crime de uso 
de documento falso como 'instantâneo de efeitos permanentes'. Ocorre que, segundo Nucci e Grecco (e a 
lógica), trata-se de crime instantâneo, e não instantâneo de efeitos permanentes.”  

Cita julgados que não estão devidamente contextualizados ao caso e refere parte da doutrina sem 
indicar fonte (obra, editora, ano, pág.).  

Ocorre que a alternativa “C” está correta, pois indica o uso de documento como um crime 
verdadeiramente instantâneo, mas com efeito permanente, conforme a existência de doutrina e 
jurisprudência majoritárias.  

Além do que, examinando-se a questão, vê-se que está absolutamente incorreta a assertiva “D”, 
conforme o gabarito.  

Assim, opino pelo indeferimento do recurso. 
 
 

Protocolo: 11913003455-5 
 
O recurso deve ser indeferido. Não existe qualquer erro material na questão e não há razão para 

sua anulação.  
Alega o recorrente que “a suspensão condicional do processo não existe no Brasil”. Não é crível tal 

assertiva. Evidentemente que o recorrente não leu o art. 89 da Lei n. 9099/95 que instituiu no país a 
suspensão condicional do processo.  

Totalmente equivocado o recorrente ao afirmar que: “Ora, o requisito objetivo é que a pena privativa 
de liberdade máxima não seja superior a 2 anos.” Esse não é o requisito objetivo, basta ler o art. 89 da Lei 
n. 9099/95.  

A questão não versa sobre o parágrafo segundo do tipo, conforme mencionado pelo recorrente. 
Assim, o recurso deve ser indeferido por não apresentar qualquer motivação adequada.  

Além do que, examinando-se a questão, vê-se que está absolutamente incorreta a assertiva “D”, 
conforme o gabarito. 

Opino pelo indeferimento do recurso.  
 
 

Protocolo: 11913003516-0 
 
O recurso deve ser indeferido. Não existe qualquer erro material na questão.  
Alega o recorrente, em resumo, que o gabarito deve ser alterado também para alínea “C”, pois o 

tipo de uso de documento falso seria um crime instantâneo e não instantâneo de efeito permanente.  
Cita julgados que não estão devidamente contextualizados e refere parte da doutrina.  
Ocorre que a alternativa “C” está correta, pois indica o uso de documento como um crime 

verdadeiramente instantâneo, mas com efeito permanente, conforme a existência de doutrina e 
jurisprudência majoritárias.  

Além do que, examinando-se a questão, vê-se que está incorreta a assertiva “D”, conforme o 
gabarito. 

 
 

Protocolo: 11913003541-4 
 
O recurso deve ser indeferido. Não existe qualquer erro material na questão. Alega o recorrente, em 

resumo, que o gabarito deve ser alterado para alínea “c”, pois o tipo de uso de documento falso seria um 
crime de imediato e não imediato de efeito permanente.   

Cita julgados que não estão devidamente contextualizados e refere parte da doutrina. Ocorre que a 
alternativa “C” está correta, pois indica o uso de documento como um crime verdadeiramente instantâneo, 
mas com efeito permanente, conforme a existência de doutrina e jurisprudência majoritárias. 

Além do que, examinando-se a questão, vê-se que está incorreta a assertiva “D”, conforme o 
gabarito.  

Opino pelo indeferimento do recurso. 



 
QUESTÃO Nº 114 
 
Protocolo: 11913003369-6 
 

O recurso deve ser indeferido. O gabarito aponta a alternativa “E” como resposta.  
Não há impugnação em relação as alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estarem incorretas.  
Logo, é óbvio e está nítido na questão que “havendo representação ou tratando-se de crime de 

ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação 
penal, sendo que nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade.”  

A combinação apresentada na questão entre o papel do MP e do Juiz ocorre, como regra, em um 
determinado procedimento no direito processual penal brasileiro. Assim, não existe qualquer dúvida e a 
questão não necessita expor explicitamente os Juizados Especiais Criminais.  

Até porque existem importantes precedentes aplicando o benefício de transação penal para tipos de 
pena privativa superior a 2 anos, fora do âmbito dos Juizados Especiais. Ex: artigos 4º.  e 7º.  da Lei n. 
8137/90, pena de 2 a 5anos ou multa. Ocorre que, como se sabe, o art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 
10.259/01 trouxe novo conceito de infração de menor potencialidade ofensiva, derrogando o art. 61 da Lei 
n° 9.099/95: “Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.” Sobre a temática, manifestou o STJ:  

 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABUSO DE 

AUTORIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ROL 
DOS DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61 DA LEI Nº 
9.099/95 DERROGADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 
10.259/2001. 

I — Com o advento da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, 
ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo, por via da elevação da 
pena máxima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das 
exceções previstas no art. 61 da Lei n.º 9.009/95. 

II — Desse modo, devem ser considerados delitos de menor potencial 
ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei n. 9.099/95, aqueles a que a lei comine, no 
máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa, sem exceção. 

III – Assim, ao contrário do que ocorre com a Lei nº 9.099/95, a Lei nº 
10.259/2001 não excluiu da competência do Juizado Especial Criminal os crimes 
que possuam rito especial, alcançando, por conseqüência, o crime de abuso de 
autoridade. Writ concedido” (STJ – 5a Turma - HC 22881/RS - Relator Min. FELIX 
FISCHER, j. em 08/04/2003, DJ 26/05/2003, p. 0371). 

 
Destarte, é caso de indeferimento do meio de impugnação.  

 
 
Protocolo: 11913003395-0 
 

O recurso deve ser indeferido. O gabarito aponta a alternativa “E” como resposta.  
Não há impugnação em relação as alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estarem incorretas.  
Então, é óbvio e está nítido na questão que “havendo representação ou tratando-se de crime de 

ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação 
penal, sendo que nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade.  

A combinação apresentada na questão entre o papel do MP e do Juiz ocorre, como regra, em um 
determinado procedimento no direito processual penal brasileiro.  

Assim, não existe qualquer dúvida e a questão não necessita expor explicitamente os Juizados 
Especiais Criminais.  

Até porque existem importantes precedentes aplicando o benefício de transação penal para tipos de 
pena privativa superior a 2 anos, fora do âmbito dos Juizados Especiais. Ex: artigos 4º.  e 7º.  da Lei n. 
8137/90, pena de 2 a 5anos ou multa. Ocorre que, como se sabe, o art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 
10.259/01 trouxe novo conceito de infração de menor potencialidade ofensiva, derrogando o art. 61 da Lei 
n° 9.099/95: “Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.” Sobre a temática, manifestou o STJ:  



 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABUSO DE 

AUTORIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ROL 
DOS DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61 DA LEI Nº 
9.099/95 DERROGADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 
10.259/2001. 

I — Com o advento da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, 
ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo, por via da elevação da 
pena máxima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das 
exceções previstas no art. 61 da Lei n.º 9.009/95. 

II — Desse modo, devem ser considerados delitos de menor potencial 
ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei n. 9.099/95, aqueles a que a lei comine, no 
máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa, sem exceção. 

III – Assim, ao contrário do que ocorre com a Lei nº 9.099/95, a Lei nº 
10.259/2001 não excluiu da competência do Juizado Especial Criminal os crimes 
que possuam rito especial, alcançando, por conseqüência, o crime de abuso de 
autoridade. Writ concedido” (STJ – 5a Turma - HC 22881/RS - Relator Min. FELIX 
FISCHER, j. em 08/04/2003, DJ 26/05/2003, p. 0371). 

 
É caso de indeferimento do meio de impugnação.  

 
 
Protocolo: 11913003465-3 
 

O recurso deve ser indeferido. O gabarito aponta a alternativa “E” como resposta. Não há 
impugnação em relação as alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estarem incorretas.  

Então, é óbvio e está nítido na questão que “havendo representação ou tratando-se de crime de 
ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação 
penal, sendo que nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade.  

A combinação apresentada na questão entre o papel do MP e do Juiz ocorre, como regra, em um 
determinado procedimento no direito processual penal brasileiro. Assim, não existe qualquer dúvida e a 
questão não necessita expor explicitamente os Juizados Especiais Criminais. 

Até porque existem importantes precedentes aplicando o benefício de transação penal para tipos de 
pena privativa superior a 2 anos, fora do âmbito dos Juizados Especiais. Ex: artigos 4º.  e 7º.  da Lei n. 
8137/90, pena de 2 a 5anos ou multa. Ocorre que, como se sabe, o art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 
10.259/01 trouxe novo conceito de infração de menor potencialidade ofensiva, derrogando o art. 61 da Lei 
n° 9.099/95: “Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.” Sobre a temática, manifestou o STJ:  

 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABUSO DE 

AUTORIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ROL 
DOS DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61 DA LEI Nº 
9.099/95 DERROGADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 
10.259/2001. 

I — Com o advento da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, 
ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo, por via da elevação da 
pena máxima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das 
exceções previstas no art. 61 da Lei n.º 9.009/95. 

II — Desse modo, devem ser considerados delitos de menor potencial 
ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei n. 9.099/95, aqueles a que a lei comine, no 
máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa, sem exceção. 

III – Assim, ao contrário do que ocorre com a Lei nº 9.099/95, a Lei nº 
10.259/2001 não excluiu da competência do Juizado Especial Criminal os crimes 
que possuam rito especial, alcançando, por conseqüência, o crime de abuso de 
autoridade. Writ concedido” (STJ – 5a Turma - HC 22881/RS - Relator Min. FELIX 
FISCHER, j. em 08/04/2003, DJ 26/05/2003, p. 0371). 

 
Posto isso, é caso de indeferimento do meio de impugnação.  

 



 
Protocolo: 11913003496-8 
 

O recurso deve ser indeferido. O gabarito aponta a alternativa “E” como resposta.  
Não há impugnação em relação as alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estarem incorretas.  
Logo, é óbvio e está nítido na questão que “havendo representação ou tratando-se de crime de 

ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação 
penal, sendo que nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade. A combinação apresentada na questão entre o papel do MP e do Juiz ocorre, como regra, em um 
determinado procedimento no direito processual penal brasileiro.  

Assim, não existe qualquer dúvida e a questão não necessita expor explicitamente os Juizados 
Especiais Criminais.  

Até porque existem importantes precedentes aplicando o benefício de transação penal para tipos de 
pena privativa superior a 2 anos, fora do âmbito dos Juizados Especiais. Ex: artigos 4º.  e 7º.  da Lei n. 
8137/90, pena de 2 a 5anos ou multa. Ocorre que, como se sabe, o art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 
10.259/01 trouxe novo conceito de infração de menor potencialidade ofensiva, derrogando o art. 61 da Lei 
n° 9.099/95: “Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.” Sobre a temática, manifestou o STJ:  

 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABUSO DE 

AUTORIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ROL 
DOS DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61 DA LEI Nº 
9.099/95 DERROGADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 
10.259/2001. 

I — Com o advento da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, 
ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo, por via da elevação da 
pena máxima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das 
exceções previstas no art. 61 da Lei n.º 9.009/95. 

II — Desse modo, devem ser considerados delitos de menor potencial 
ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei n. 9.099/95, aqueles a que a lei comine, no 
máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa, sem exceção. 

III – Assim, ao contrário do que ocorre com a Lei nº 9.099/95, a Lei nº 
10.259/2001 não excluiu da competência do Juizado Especial Criminal os crimes 
que possuam rito especial, alcançando, por conseqüência, o crime de abuso de 
autoridade. Writ concedido” (STJ – 5a Turma - HC 22881/RS - Relator Min. FELIX 
FISCHER, j. em 08/04/2003, DJ 26/05/2003, p. 0371). 

 
É caso de indeferimento do meio de impugnação.  

 
 
Protocolo: 11913003545-4 
 

O recurso deve ser indeferido. O gabarito aponta a alternativa “E” como resposta. Não há 
impugnação em relação as alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estarem incorretas.  

É óbvio e está nítido na questão que “havendo representação ou tratando-se de crime de ação 
penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação 
penal, sendo que nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade.  

A combinação apresentada na questão entre o papel do MP e do Juiz ocorre, como regra, em um 
determinado procedimento no direito processual penal brasileiro.  

Não existe qualquer dúvida e a questão não necessita expor explicitamente os Juizados Especiais 
Criminais. Até porque existem importantes precedentes aplicando o benefício de transação penal para tipos 
de pena privativa superior a 2 anos, fora do âmbito dos Juizados Especiais. Ex: artigos 4º.  e 7º.  da Lei n. 
8137/90, pena de 2 a 5anos ou multa. Ocorre que, como se sabe, o art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 
10.259/01 trouxe novo conceito de infração de menor potencialidade ofensiva, derrogando o art. 61 da Lei 
n° 9.099/95: “Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.” Sobre a temática, manifestou o STJ:  

 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABUSO DE 

AUTORIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ROL 



DOS DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61 DA LEI Nº 
9.099/95 DERROGADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 
10.259/2001. 

I — Com o advento da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, 
ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo, por via da elevação da 
pena máxima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das 
exceções previstas no art. 61 da Lei n.º 9.009/95. 

II — Desse modo, devem ser considerados delitos de menor potencial 
ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei n. 9.099/95, aqueles a que a lei comine, no 
máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa, sem exceção. 

III – Assim, ao contrário do que ocorre com a Lei nº 9.099/95, a Lei nº 
10.259/2001 não excluiu da competência do Juizado Especial Criminal os crimes 
que possuam rito especial, alcançando, por conseqüência, o crime de abuso de 
autoridade. Writ concedido” (STJ – 5a Turma - HC 22881/RS - Relator Min. FELIX 
FISCHER, j. em 08/04/2003, DJ 26/05/2003, p. 0371). 

 
Não merece provimento o recurso.  

 
 
Protocolo: 11913003553-2 
 

O recurso deve ser indeferido. O gabarito aponta a alternativa “E” como resposta. Não há 
impugnação em relação as alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estarem incorretas.  

É óbvio e está nítido na questão que “havendo representação ou tratando-se de crime de ação 
penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação 
penal, sendo que nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade.  

A combinação apresentada na questão entre o papel do MP e do Juiz ocorre, como regra, em um 
determinado procedimento no direito processual penal brasileiro. Assim, não existe qualquer dúvida e a 
questão não necessita expor explicitamente os Juizados Especiais Criminais.  

Até porque existem importantes precedentes aplicando o benefício de transação penal para tipos de 
pena privativa superior a 2 anos, fora do âmbito dos Juizados Especiais. Ex: artigos 4º.  e 7º.  da Lei n. 
8137/90, pena de 2 a 5anos ou multa. Ocorre que, como se sabe, o art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 
10.259/01 trouxe novo conceito de infração de menor potencialidade ofensiva, derrogando o art. 61 da Lei 
n° 9.099/95: “Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a 
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.” Sobre a temática, manifestou o STJ: 

 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABUSO DE 

AUTORIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ROL 
DOS DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61 DA LEI Nº 
9.099/95 DERROGADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 
10.259/2001. 

I — Com o advento da Lei n.º 10.259/2001, que instituiu os Juizados 
Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, 
ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial ofensivo, por via da elevação da 
pena máxima abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das 
exceções previstas no art. 61 da Lei n.º 9.009/95. 

II — Desse modo, devem ser considerados delitos de menor potencial 
ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei n. 9.099/95, aqueles a que a lei comine, no 
máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa, sem exceção. 

III – Assim, ao contrário do que ocorre com a Lei nº 9.099/95, a Lei nº 
10.259/2001 não excluiu da competência do Juizado Especial Criminal os crimes 
que possuam rito especial, alcançando, por conseqüência, o crime de abuso de 
autoridade. Writ concedido” (STJ – 5a Turma - HC 22881/RS - Relator Min. FELIX 
FISCHER, j. em 08/04/2003, DJ 26/05/2003, p. 0371). 

 
É caso de indeferimento do meio de impugnação. 



 
QUESTÃO Nº 115 
 
Protocolo: 11913003334-1 
 

O recurso não pode ser provido, eis que a questão não apresenta qualquer vício. O gabarito aponta 
a alternativa “B” como resposta correta. A alternativa “D” não pode ser adotada como correta como deseja o 
recorrente. Isso em razão de que a mera “perturbação de saúde mental” não exclui culpabilidade, apenas 
eventualmente a diminui. 

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Logo, não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. 
 
Protocolo: 11913003375-4 
 

Deve ser indeferido o recurso. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado. O 
gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as alternativas “A”, 
“C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Assim, não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003417-2 
 

O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 
recorrente.  

O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 
alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 



conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003429-0 
 

O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 
recorrente. 

O vocabulário apresentado no recurso, a “banca deu como correta”(sic)  demonstra 
desconhecimento da técnica da língua nacional. Sequer existe fundamentação adequada no meio de 
impugnação. 

 De qualquer forma, ao examinar-se o recurso é visível a imposição de seu indeferimento. 
O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 

alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  
A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 

sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Assim, não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. 
 
 
Protocolo: 11913003434-9 
 

O recurso deve ser indeferido,em que pese bemfundamentado. A questão não apresenta qualquer 
vício, ao contrário do alegado pelo recorrente.  

O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 
alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples. É saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade. Nesse 
sentido, o próprio recorrente cita ASSIS TOLEDO, informando que é posição minoritária.    



Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 
necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  

Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 
sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  

No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 
o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso, eis que ilicitude e culpabilidade e 
suas causas de exclusão são objeto do edital do concurso. 
 
Protocolo: 11913003443-7 
 

O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 
recorrente.  

O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 
alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. 
 
Protocolo: 11913003468-3 
 

Deve ser improvido o recurso. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 
recorrente. A questão não exige direito penal militar e nada disso foi objeto de questionamento. 

O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 
alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 



de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. Os itens ilicitude e culpabilidade, 
bem como suas causas de exclusão são objeto do edital. 
 
Protocolo: 11913003502-1 
 

Não assiste razão ao recorrente. O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer 
vício, ao contrário do alegado pelo recorrente. A questão não exige direito penal militar e nada disso foi 
objeto de questionamento. 

O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 
alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. Os itens ilicitude e culpabilidade, 
bem como suas causas de exclusão são objeto do edital. 
 
Protocolo: 11913003559-2 

 
O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 

recorrente. A questão não exige direito penal militar e nada disso foi objeto de questionamento. 
O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 

alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  
A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 

sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. Os itens ilicitude e culpabilidade, 
bem como suas causas de exclusão são objeto do edital. 
 
Protocolo: 11913003590-5 



 
O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 

recorrente. A questão não exige direito penal militar e nada disso foi objeto de questionamento. 
O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 

alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  
A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 

sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. Os itens ilicitude e culpabilidade, 
bem como suas causas de exclusão são objeto do edital. 
 
Protocolo: 11913003598-5 
 

O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 
recorrente. A questão não exige direito penal militar e nada disso foi objeto de questionamento. 

O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 
alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. Os itens ilicitude e culpabilidade, 
bem como suas causas de exclusão são objeto do edital. 
 
Protocolo: 11913003666-8 
 

O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 
recorrente. A questão não exige direito penal militar e nada disso foi objeto de questionamento. 

O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 
alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  

A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 
sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  



A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. Os itens ilicitude e culpabilidade, 
bem como suas causas de exclusão são objeto do edital. 
 
Protocolo: 11913003667-8 

 
O recurso deve ser indeferido. A questão não apresenta qualquer vício, ao contrário do alegado pelo 

recorrente. A questão não exige direito penal militar e nada disso foi objeto de questionamento. 
O gabarito aponta a alternativa “B” como resposta correta. Não há impugnação em relação as 

alternativas “A”, “C”,  “D” e “E”.  
A questão foi expressa e perguntava: “A culpabilidade é um juízo de reprovação social que incide 

sobre o fato e seu autor, sendo causas de sua exclusão:” A resposta correta refere: “b)  A inexigibilidade de 
conduta diversa, o estado de necessidade exculpante e a estrita obediência a ordem, não manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico.”  

A questão é simples, é saber, então, quais as causas que podem excluir a culpabilidade.  
Alega o recorrente que o estado de necessidade adotado pelo CP (art. 24) é o estado de 

necessidade justificante, o que é correto e que leva à exclusão da ilicitude ou antijuridicidade.  
Ocorre que a questão não versou sobre “ilicitude” e “estado de necessidade” e, sim, taxativamente, 

sobre “culpabilidade”, “causa de exclusão” e “estado de necessidade exculpante”.  
No ponto, não há dúvida que o art. 24 do CP exclui ilicitude, assim como não restam dúvidas de que 

o estado de necessidade exculpante pode excluir a culpabilidade. A doutrina aponta várias espécies de 
estado de necessidade (defensivo, agressivo, justificante e exculpante, próprio ou de terceiro). 

Aqui, o recorrente alega que o único estado de necessidade é o estado de necessidade justificante. 
Contudo, o estado de necessidade justificante como causa de exclusão da ilicitude versa sobre o sacrifício 
de bem/valor de menor valia em relação ao bem/valor salvo e do sacrifício de bem/valor de igual mesma 
valia ao preservado (chamados bens eqüipolentes).  

Bem ao contrário, a questão versa sobre exclusão da culpabilidade e sobre o estado de 
necessidade exculpante enquanto inexigibilidade da conduta diversa diante da situação de perigo.  

Não existe razão para anular a questão como sugere o recurso. Os itens ilicitude e culpabilidade, 
bem como suas causas de exclusão são objeto do edital. 


