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QUESTÃO 66

Prof. Manuel Pinõn

QUESTÃO NÚMERO 66 – “Sobre o novo regime de pagamento de precatórios do Poder Judiciário  ...

GABARITO PRELIMINAR EXTRAOFICIAL: LETRA A.

COMENTÁRIO:

A alternativa correta é a letra A. Confira na CF/1988 o § 11do artigo 100, em que a resposta correta e
demais alternativas aparecem nos parágrafos que indicamos:

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto
aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios
ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em
julgado para: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

I - quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo
devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a
administração autárquica e fundacional do mesmo ente; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 113, de 2021)

Vamos apontar os erros das demais alternativas:

b) Não são excluídos os que são objeto de litígio (inciso I).

c) Não existe o mencionado desconto (inciso III).

d) Não existe a possibilidade de compra móveis oferecidos em leilão de objetos apreendidos em controle
alfandegário. (inciso II)

e) É só a União, ou seja, não contempla os estados produtores (inciso V).
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