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DECISÃO

Ciente dos recursos impetrados (documentos 5718767 e 5718768), unificados no
relatório 5723667.

Analisados os argumentos, a Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Estágio
de Nível Superior em Direito na Subseção Judiciária Federal de Pelotas decidiu por anular as questões nº
17, 19 e 22. Essas questões deverão ser computadas como acertos a todos os candidatos do processo
seletivo.

Em relação à questão nº 17, o recurso deve ser PROVIDO, uma vez que a resposta
correta lançada na alternativa "d" pressupunha o conhecimento do Decreto 3048/99, não previsto no edital.

Quanto à questão nº 18, o recurso NÃO DEVE SER PROVIDO. O item II, objeto do
recurso, mostra-se correto - pois, conforme o parágrafo 2.º do artigo 59 da Lei 8.213/91, incluído pela Lei
13.846/19 - vigente a contar da publicação, em 18.06.19 - é possível a concessão de auxílio-doença
(auxílio por incapacidade temporária) ao segurado recluso em regime semiaberto, com prisão efetivada em
2021. O gabarito contempla a alternativa "c" como correta (I e III estão erradas, sem mencionar
"exclusivamente", já que o item IV também contém informação equivocada).

A questão nº 19 deve ter seu recurso PROVIDO, pois o gabarito foi estabelecido
considerando como incorretos os itens II, III e IV; contudo, não se mostra pacífico na jurisprudência dos
Tribunais Superiores que a conduta omissiva enseja responsabilização do Estado de forma subjetiva, razão
pela qual o item II se mostra controvertido, a justificar a anulação da questão.

O recurso da questão nº 22 deve ser PROVIDO, uma vez que a assertiva "b" também está
INCORRETA, pois em desacordo com o disposto nos artigos 171 e 666 do Código Civil.

No que diz respeito à questão nº 30 o recurso NÃO DEVE SER PROVIDO. A assertiva
IV é a única INCORRETA, pois "diz-se que a atividade administrativa é CENTRALIZADA quando é
exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe".  O equívoco consiste
exatamente no fato de o conceito de atividade administrativa concentrada não estar atrelado a "quem" a
exerce, mas "à maneira" como a atividade administrativa é exercida.

Publique-se esta decisão e retorne o resultado diretamente aos recorrentes.
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