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QUESTÕES
Questão 01. Conceitue decadência e prescrição e estabeleça as distinções.

Questão 02. João da Silva intentou ação consignatória de locativos em pagamento, em face de
Antônio dos Santos, aduzindo ser locatário de imóvel residencial há 8 meses, mediante
contrato verbal, pelo qual paga o aluguel mensal de R$ 1.200,00, conforme recibos
acostados. Todavia, o locador passou a exigir, no último dia 10 do presente mês, o
valor mensal de R$ 2.500,00, o que levou o demandante a propor a ação judicial. Pediu
prazo para efetuar o depósito judicial do montante devido e das parcelas vincendas.
O magistrado, ao receber os autos do processo, INDEFERIU LIMINARMENTE a
petição inicial, sob os fundamentos de ser o autor carecedor de interesse processual,
porque não efetuado o prévio depósito bancário do valor discutido (art. 890 e
parágrafos do CPC) e assim não oportunizada a prévia manifestação do locador; e
porque não instruída a inicial com comprovante do depósito judicial que deveria ter sido
efetivado, ausente então pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 267, inc. IV, do CPC).
A partir dessa situação, devem ser respondidos e fundamentados, com base no texto
de lei, os seguintes questionamentos:
a) qual a natureza da decisão judicial proferida?
b) qual o recurso cabível ao autor?
c) que razões deve o recorrente invocar para reverter a decisão discutida?
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Questão 03. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é tema de grande debate doutrinário.
Considerando a ordem jurídica brasileira, discorra acerca da (im)possibilidade de a
pessoa jurídica ser sujeito ativo de crime, nos seguintes termos:
a) argumentos dogmáticos (contra e a favor);
b) parâmetro constitucional;
c) legislação ordinária e jurisprudência.

Questão 04. Em audiência realizada para coleta de prova oral, o magistrado iniciou a formulação das
perguntas antes das partes. Com base na reforma implantada pela Lei no 11.690/2008,
que eliminou o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas no processo
penal, indaga-se:
a) deu-se afronta a princípios do processo penal? Fundamente sua resposta.
b) consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ato foi nulo? Fundamente
sua resposta.

Questão 05. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (Constituição Federal, art. 5o,
caput).
Estabeleça a distinção entre direitos e garantias individuais segundo a doutrina.

Questão 06. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo (Código
Tributário Nacional, art. 142).
Estabeleça a diferença entre lançamento direto e lançamento por homologação,
exemplificando com o tributo correspondente.
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Questão 07. Para que o Poder Judiciário garanta os direitos e realize a justiça é necessário que ele
seja materialmente bem aparelhado, mas isso apenas não é suficiente, sendo
extremamente relevante que os juízes tenham preparo e sejam conscientes de suas
responsabilidades. Mas além disso tudo e como requisito prévio essencial é
indispensável que a magistratura seja independente.
(DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, p. 44)

Considerando esta importante questão, discorra sobre o seguinte tema: A Magistratura:
independência, deveres funcionais e o regime de responsabilidades civil e penal.

Questão 08. Discorra sobre as fontes do direito, em suas acepções formal e material, explicitando a
importância da jurisprudência na construção do Direito e o papel das súmulas
vinculantes.
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