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PORTUGUÊS
01 – Assinale a oração sem sujeito:
a) Choveu durante o jogo.
b) Come-se bem naquela pensão.
c) Torturaram a menina sem dó.
d) Fiquei triste ao assistir a estas cenas.
02 – O adjunto adnominal acontece na alternativa:
a) A tarefa foi feita rapidamente.
b) Quando faz sol, vou à praia.
c) As meninas ruivas dançavam no jardim.
d) Os mendigos vivem nas ruas.
03 – Dada a oração: “É provável que eu volte
amanhã”. Os termos sublinhados representam uma
oração subordinada substantiva:
a) objetiva direta.
c) objetiva indireta.
b) subjetiva.
d) predicativa.

09 – Assinale a alternativa onde o como é uma
conjunção subordinativa causal:
a) Fiz como você pediu.
b) Como chovesse, não pudemos sair de casa.
c) Ele agiu como se fosse o chefe.
d) Como você vai?
10 – Dada a oração: “A menina dormia tranquila”.
O termo sublinhado representa o:
a) adjunto adverbial.
c) adjunto adnominal.
b) predicativo do sujeito.
d) predicativo do objeto.
11 – Assinale a alternativa onde o verbo destacado é
de ligação:
a) Asseguramos ao candidato sigilo absoluto.
b) Na cidade os bares continuam abertos.
c) O navio passa em silêncio.
d) No asilo, todos gostavam dele.

04 – Dada a oração: “Seus olhos eram duas
esmeraldas”. Esta oração é um exemplo de figura de
linguagem chamada:
a) metáfora.
c) catacrese.
b) comparação.
d) metonímia.

12 – Dada a oração: “À ceia assistia o fidalgo e seus
dois filhos”. Os termos sublinhados constituem o:
a) adjunto adnominal de modo.
b) adjunto adverbial de lugar.
c) complemento nominal.
d) objeto indireto.

05 – Assinale a alternativa onde a crase foi empregada
incorretamente:
a) Pedimos feijoada à moda da casa.
b) Está desobedecendo às regras gramaticais.
c) Ela descansava à beira mar.
d) Tudo cheirava à velhice.

13 – Dado o período: “João, que nasceu rico, acabou
na miséria”. Os termos sublinhados representam uma
oração subordinada adjetiva:
a) restritiva.
c) subjetiva.
b) predicativa.
d) explicativa.

06 – Dada a oração: “Eu vi aquela tragédia com meus
próprios olhos”. Esta oração é uma figura de
linguagem definida como:
a) elipse. b) metáfora.
c) pleonasmo. d) zeugma.

14 – Dado o período: “Por mais que gritasse, não me
ouviram”. Os termos sublinhados representam uma
oração subordinada adverbial:
a) concessiva.
c) causal.
b) condicional.
d) conformativa.

07 – Assinale a alternativa onde o termo sublinhado
foi empregado incorretamente:
a) Comprei a perder de vista.
b) Daqui a oito dias aparecerá o sol.
c) O filhote nasceu a meses.
d) Ficou a ver navios.

15 – Analise o período: “Viu o vulto de um gato que
sumia”. A função sintática do termo sublinhado é:
a) objeto direto.
c) sujeito.
b) objeto indireto.
d) adjunto adnominal.

08 – Dada a oração: “A Lua a estrada solitária banha”.
Os termos sublinhados representam o objeto:
a) direto.
c) direto preposicionado.
b) indireto.
d) direto pleonástico.
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CONHECIMENTOS GERAIS
16 – Insatisfeito com os preparativos da Copa do
Mundo de 2014, o secretário geral da Fifa, Jérôme
Valcke, reclama dos atrasos das obras dos estádios,
do sistema hoteleiro e dos transportes, e afirma que
os responsáveis pela organização da Copa no Brasil
mereciam:
a) um chute no traseiro. c) uma advertência.
b) um chacoalhão.
d) uma intervenção internacional.
17 – Assinale a alternativa correta:
a) Romance britânico mais vendido da história, “50 tons de
cinza” trouxe para o papel um fenômeno literário que
começou nas prateleiras virtuais. Chamado de “pornô para
mulheres”, o livro de Elida Leonard James iniciou uma
trilogia erótica que inclui “50 tons escuros” e “50 tons mais
escuros”.
b) Romance americano mais vendido da história, “50 tons
de cinza” trouxe para o papel um fenômeno literário que
começou nas prateleiras virtuais. Chamado de “pornô para
mulheres”, o livro de Erika Leonard James iniciou uma
trilogia erótica que inclui “50 tons mais escuros” e “50 tons
de liberdade”.
c) Romance britânico mais vendido da história, “50 tons de
cinza” trouxe para o papel um fenômeno literário que
começou nas prateleiras virtuais. Chamado de “pornô para
mamães”, o livro de Erika Leonard James iniciou uma
trilogia erótica que inclui “50 tons mais escuros” e “50 tons
de liberdade”.
d) Romance americano mais vendido da história, “50 tons
de cinza” trouxe para o papel um fenômeno literário que
começou nas prateleiras virtuais. Chamado de “pornô para
mamães”, o livro de Elida Leonard James iniciou uma
trilogia erótica que inclui “50 tons escuros” e “50 tons mais
escuros”.
18 – Em meio a uma onda de violência que atinge o
Estado de São Paulo, o ex-procurador-geral de Justiça
do Estado toma posse como novo secretário de
Segurança Pública, substituindo Antonio Ferreira
Pinto, que pediu dispensa do cargo. Em um ano, os
casos de homicídio doloso, com intenção de matar,
aumentaram 92% na capital paulista. O nome do
substituto de Antonio Ferreira Pinto é:
a) Hélio Verza Filho.
c) Benedito Roberto Meira.
b) Luiz Mauricio Blazeck.
d) Fernando Grella Vieira.

19 – O estudante Roberto Laudisio Curti, 21, é morto
por policiais que utilizaram um taser (arma de choque)
para imobilizar o rapaz. Os agentes suspeitavam que o
brasileiro teria roubado um pacote de biscoitos em
uma loja de conveniência. Este fato ocorreu na cidade
de:
a) Sydney.
c) Rio de Janeiro.
b) São Paulo.
d) Londres.
20 – Em uma importante vitória diplomática do
presidente Mahmoud Abbas contra a posição de
Estados Unidos e Israel, a ONU concede status de
Estado observador à __________. Do total de 188
votos na Assembleia Geral da ONU, 138 países
aprovaram o novo status, 9 rejeitaram e 41 se
abstiveram. Preencha corretamente a lacuna:
a) Egito.
c) Faixa de Gaza.
b) Palestina.
d) Território Hamas.
21 – Associe a 1ª coluna com a 2ª coluna:
1ª coluna:
I- ETA
II- IRA
III- Hamas
IV- Jihad Islâmico
2ª Coluna:
( ) A- Organização terrorista católica da Irlanda do Norte,
que começou a atuar nos anos 60.
( ) B- Faz parte do movimento palestino que fazem o que
classificam como "guerra santa" contra a existência
do Estado de Israel. Fundado no início dos anos 80, no
Egito, e assumiu a responsabilidade pela morte de 18
soldados em um ponto de ônibus em Beit Lid, em 1995.
( ) C- Um dos principais grupos extremistas contrários à
existência do Estado de Israel e ao processo de paz entre
árabes e israelenses.
( ) D- Grupo basco fundado em 1959, que luta pela
formação de uma entidade independente no País Basco.
A associação correta é:
a) I-D, II-A, III-B, IV-C.
b) I-D, II-A, III-C, IV-B.

c) I-A, II-D, III-C, IV-B.
d) I-A, II-B, III-C, IV-D.

22 – Carapicuíba foi elevada à categoria de município,
emancipando-se de Baruerí, em:
a) 1940.
b) 1948.
c) 1965.
d) 1973.
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23 – Em dezembro de 2012 o presidente venezuelano,
Hugo Chávez, anunciou pela primeira vez um
sucessor. Durante pronunciamento, ele afirmou ter
voltado a apresentar células cancerosas. Como volta
para Cuba para novas cirurgias, indicou o vicepresidente para substituí-lo. O nome de seu vice era:
a) Nicolás Maduro.
c) Simón Bolívar.
b) Juan Arango.
d) Boris Izaguirre.
24 – Usain Bolt é o homem mais veloz do mundo,
bateu sua própria marca no Campeonato Mundial de
Atletismo de Berlim em 2009, com inacreditáveis:
a) 9,38 s.
b) 9,45 s.
c) 9,58 s.
d) 9,79 s.
25 – Carapicuíba, quanto a hidrografia, faz parte da
Bacia do:
a) Alto Pinheiros.
c) Baixo Atibaia.
b) Guararema.
d) Alto Tietê.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26 – Tendo em vista os princípios constitucionais,
classificação das normas constitucionais e tipos de
constituição, assinale a opção correta:
a) Por ser um direito fundamental do trabalhador, o
princípio da irredutibilidade salarial não admite exceções.
b) Segundo a doutrina, os princípios políticoconstitucionais são materializados sob a forma de
normas/princípios, as quais, freqüentemente, são
desdobramentos
dos
denominados
princípios
fundamentais.
c) Uma norma constitucional classificada quanto à sua
aplicabilidade como uma norma constitucional de eficácia
contida não possui como característica a aplicabilidade
imediata.
d) Uma constituição é classificada como popular, quanto à
origem, quando se origina de um órgão constituinte
composto de representantes do povo.
27 – Nos termos da Constituição da República, o
Presidente da República está sujeito:
a) às práticas de crime de responsabilidade e de crime
comum, ambos julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
b) apenas à prática de crime de responsabilidade, julgado
pelo Supremo Tribunal Federal.
c) às práticas de crime de responsabilidade e de crime
comum, julgados, respectivamente, pelo Senado Federal e
pelo Supremo Tribunal Federal.
d) apenas à prática de crime de responsabilidade, julgado
pela Câmara dos Deputados.
28 – Na Constituição Federal do Brasil, no que
concerne aos direitos e garantias fundamentais,
analise as sentenças:
I- É livre a associação profissional ou sindical, sendo
obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações
coletivas de trabalho.
II- Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que adquirir outra nacionalidade, mesmo nos casos que
haja reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira.
III- A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II são verdadeiras.
b) apenas I e III são verdadeiras.
c) apenas II e III são verdadeiras.
d) todas são verdadeiras.

29 – De acordo com o artigo 7º da Constituição
Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social, exceto:
a) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho.
b) proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais respectivos.
c) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa, conforme definido em lei.
d) possibilidade atribuída por lei de restringir a publicidade
dos atos processuais somente quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem.
30 – Sobre as anotações de acidente de trabalho na
carteira do acidentado:
a) Serão obrigatoriamente anotados na carteira pelo INPS.
b) É decisão do acidentado registrar ou não em carteira o
acidente.
c) Deve ser providenciado pelo empregador em até 48
horas após o acidente.
d) Só é obrigatório o registro se o acidente resultar em
aposentadoria.
31 – Verificando o Auditor Fiscal do Trabalho prática
contrária a preceito de lei, deve, em situações
normais:
a) notificar o empregador, para que apresente defesa, no
prazo de 10 dias, sob pena de autuação.
b) notificar o Delegado Regional do Trabalho para
instauração de procedimento administrativo.
c) lavrar auto de infração.
d) fixar prazo razoável, não superior a 30 dias, para
correção da irregularidade, sob pena de autuação.
32 – Sobre o Controle Judicial no Estado de Direito.
Assinale a alternativa correta:
a) No Direito Brasileiro o sistema de controle judicial
adotado é da jurisdição una, no qual o Poder Judiciário,
paralelamente, aos órgãos de Contencioso Administrativo
exercem função jurisdicional sobre lides de que a
Administração Pública seja parte interessada.
b) O sistema de unidade de jurisdição, no qual o Poder
Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional é o
adotado pelo sistema brasileiro.
c) Levando-se em conta o sistema de controle judicial
adotado pelo sistema brasileiro, temos que regulamentos,
resoluções e portarias expedidos pelo Poder Executivo
poderão ser invalidados pelo Poder Judiciário, com efeito
“erga omines”.
d) Quando a Administração Pública é parte de um litígio,
não usufrui privilégios, equiparando-se aos particulares,
não ocorrendo desnível nas relações jurídicas em que são
partes.
33 – Considera-se por prazo indeterminado todo
contrato de trabalho que suceder a outro contrato por
prazo determinado, dentro de:
a) 6 (seis) meses, salvo se a expiração do contrato por
prazo determinado dependeu da execução de serviços
especializados ou da realização de certos acontecimentos.
b) 6 (seis) meses, mesmo que a expiração do contrato por
prazo determinado dependeu da execução de serviços
especializados ou da realização de certos acontecimentos.
c) 3 (três) meses.
d) 1 (um) ano.
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34 – A respeito da despesa com pessoal, em
consonância com a lei Complementar 101/2000,
analise as afirmações abaixo:
I- Em cada período de apuração, esta despesa no
município não poderá ultrapassar 60% da receita corrente
líquida.
II- Não serão consideradas, para fins de limites legais de
despesas com pessoal aquelas decorrentes das
indenizações por demissões.
III- Serão incluídas como despesas com pessoal as
contribuições recolhidas pela Prefeitura às entidades de
previdência.
Estão corretas:
a) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
b) Apenas I e III.
d) Todas elas.
35 – Da extinção do ato administrativo. Assinale a
alternativa correta:
a) A invalidação do ato administrativo opera quando por
razões de oportunidade e conveniência ocorre o seu
desfazimento, produzindo efeitos “ex-tunc”.
b) A revogação do ato administrativo ocorre quando
emitido, depois de exaurido seus efeitos, atingindo os
meros atos administrativos.
c) O ato administrativo maculado com vício de suspeição
gera presunção absoluta de capacidade, nos termos
previstos na Lei nº 9.784, de 29/01/99 (Lei de Processo
Administrativo Federal).
d) A anulação do ato administração eivados de vícios
quanto à competência, pode configurar crime de abuso de
autoridade, uma das infrações previstas na Lei nº
4.898/65, com as atualizações posteriores.
36 – A Lei 11.644, de 10 de março de 2008 acrescentou
à CLT o Art. 442-A, estabelecendo que para fins de
contratação, o empregador não exigirá do candidato
ao emprego, comprovação de experiência prévia no
mesmo tipo de atividade, por tempo superior a:
a) 2 anos.
b) 1 ano.
c) 6 meses. d) 3 meses.
37 – Dentre as afirmativas referentes à Lei
complementar 101 de 2000:
I- Os recursos legalmente vinculados a finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender o
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.
II- Não serão objeto de limitação as despesas que
constituam obrigações constitucionais e legais do ente,
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da
dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes
orçamentárias.
III- No prazo de noventa dias após o encerramento de
cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em
reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e
cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas
operações e os resultados demonstrados nos balanços.
IV- O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição
dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo
trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de
suas propostas orçamentárias, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subseqüente,
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias
de cálculo.
Estão corretas:
a) apenas II, III e IV.
c) apenas I, III e IV.
b) apenas II e IV.
d) todas estão corretas.

38 – Em relação a contratos formalizados pelo Poder
Público qual a alternativa correta:
a) Considerando o disposto no artigo 37, inciso XXI da
Constituição Federal a Administração Pública não se
obriga a realizar procedimento de licitação para escolha
de
seus
futuros
contratados,
em
face
da
discricionariedade e a supremacia dos interesses públicos.
b) Quando a Administração Pública celebra contratos
administrativos, as cláusulas exorbitantes ou de privilégio
existem implicitamente, ainda que não expressamente
previstas.
c) Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis,
formalizados pela Administração, são lavrados nas
respectivas repartições públicas interessadas, as quais
manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e
registro sistemático de seu extrato.
d) As limitações contidas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93,
com as alterações posteriores, no que se refere à duração
do contrato atingem, também, os contratos relativos a uso
de bens públicos por particulares.
39 – São deveres das partes e de todos aqueles que
de qualquer forma participam do processo:
I- Expor os fatos em juízo conforme a verdade.
II- Proceder com lealdade e boa fé.
III- Ouvir atentamente os depoimentos, sem interromper.
São incisos do Art. 14 da Lei 5869/73:
a) apenas I e II.
c) apenas II e III.
b) apenas I e III.
d) todas elas.
40 – Em um Pregão Presencial para a aquisição de
materiais de limpeza, ao ser analisada a grade de
preços, constatou-se que a proponente que ofereceu o
segundo menor preço, foi contratada. Assinale a
alternativa que fundamenta, nos termos da Lei nº
10.520/2002, esse procedimento:
a) O procedimento não está correto, uma vez que esta
modalidade determina a contratação do menor preço.
b) O procedimento está correto, desde que a licitante com
o menor preço tenha sido inabilitada.
c) Está correto, porque cabe ao Pregoeiro processar e
julgar todas as etapas do pregão.
d) Não está correto, porque a desclassificação da
proposta
de
preço
ocorre
entre
participantes,
independendo se habilitados ou não.
41 – Um Estado iniciou processo licitatório sem
respaldo orçamentário, tendo celebrado o contrato
com a empresa licitante vencedora. O Tribunal de
Contas da União, com base na lei de responsabilidade
fiscal, determinou ao chefe do executivo que anulasse
o contrato de licitação prévia. A empresa contratada
deveria ser ouvida antes da decisão do Tribunal de
Contas?
a) não, porque a lei de Responsabilidade Fiscal obriga o
ente público, não o particular.
b) sim, como corolário da garantia constitucional da ampla
defesa e do contraditório.
c) sim, desde que a empresa, na qualidade de
administrado, represente ao Tribunal.
d) não, porque contratos administrativos sem respaldo
orçamentário constituem crime de responsabilidade fiscal.
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42 – Após a publicação de uma sentença:
I- não mais poderá ser alterada.
II- o juiz poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a
requerimento das partes, inexatidões materiais ou lhe
retificar erros de cálculo.
III- por meio de embargo de declaração.
Estão corretas:
a) apenas I e II.
c) apenas II e III.
b) apenas I e III.
d) apenas I.
43 – Sobre a Falência e Concordata podemos afirmar:
a) A atual legislação, Lei nº 11.101/05, continua dando
ênfase à concordata, prerrogativa dada aos devedores
comerciantes, em dificuldades, para recuperarem a
empresa, e sua concessão dependia do atendimento de
determinados requisitos.
b) Na falência o tratamento dado aos créditos trabalhistas,
sem limite, detém a preferência sobre os demais, ou seja,
depois de devidamente comprovados e reconhecidos pela
Justiça do Trabalho, assumem a preferência no Quadro
Geral de Credores, independentemente de seu valor.
c) O novo diploma legal prevê a recuperação judicial e
extrajudicial das empresas. As empresas em dificuldade
de liquidez elaboram projeto de recuperação, sem solução
de continuidade
de
suas
atividades, e
sem
comprometimento das características, prazo e valores dos
créditos constituídos.
d) Pela Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, o plano
de recuperação judicial se aplica aos créditos tributários,
da legislação do trabalho, de acidentes de trabalho e a
credores proprietários fiduciários de bens móveis ou
imóveis, entre outros casos.
44 – Analise as afirmações referentes às condições
de recuperação judicial.
Só poderá requerer recuperação judicial a empresa ou
devedor,
I- que no momento do pedido exerça sua atividade há
mais de dois anos.
II- que não tenha, há menos de cinco anos, obtido
concessão de recuperação judicial.
III- cujo montante da dívida não supere em 200% o ativo
da empresa.
Assinale:
a) Se apenas I e II forem corretas.
b) Se apenas I e III forem corretas.
c) Se apenas II e III forem corretas.
d) Se todas forem corretas.
45 – Sobre Direito Ambiental:
I- A competência legislativa é concorrente, cabendo à
União a edição de normas gerais, e aos Estados e Distrito
Federal a atuação suplementar.
II- A competência legislativa é privativa da União, podendo
este órgão editar Lei Complementar autorizando os
Estados e o Distrito Federal a legislar sobre esta matéria.
III- A competência material é comum ou paralela, ou seja,
compete à União, aos Estados e Municípios proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer das
suas formas.
Analise as sentenças e assinale a alternativa correta:
a) apenas I e III são verdadeiras.
b) apenas I e II são verdadeiras.
c) apenas II e III são verdadeiras.
d) todas são verdadeiras.

46 – Conforme a Lei 6.938/81, qual das alternativas
abaixo não representa um dos objetivos gerais da
Política Nacional do Meio Ambiente?
a) Proteger a dignidade da pessoa humana.
b) Assegurar condições ao desenvolvimento
socioeconômico.
c) Promover os interesses da segurança nacional.
d) A preservação, melhoria e recuperação da qualidade
social.
LEI ORGÂNICA DE CARAPICUÍBA
47 – A Lei Orgânica do Município será emendada
mediante proposta:
I- de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara de
Vereadores.
II- do Prefeito.
III- de 10% (dez por cento), no mínimo, do eleitorado do
município.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II são falsas.
c) apenas I e III são falsas.
b) apenas II e III são falsas.
d) todas são falsas.
48 – O controle externo da Câmara de Vereadores será
exercido com o auxílio do(a):
a) Promotoria do Estado de São Paulo.
b) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
c) Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo.
d) Contadoria Geral de Contas do Estado (CGC).
49 – “Art. 55 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as
leis que:
...
V - disponham sobre matéria tributária;
§1º - O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação
de projetos de lei de sua iniciativa
§ 2º - Se a Câmara não se manifestar em até ____
(__________) dias sobre a proposição para a qual for
requerida urgência, será esta incluída na ordem do dia,
sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos,
para que se ultime a votação”.
Preencha corretamente a lacuna usando uma das
alternativas.
a) 15 (quinze).
c) 45 (quarenta e cinco).
b) 30 (trinta).
d) 60 (sessenta).
50 – Compete exclusivamente à Câmara Municipal,
entre outras, as seguintes atribuições:
I- dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de
sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do
cargo;
II- autorizar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores,
por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município
por mais de trinta dias;
III- criar comissões especiais de inquérito sobre fato
determinado de interesse municipal, sempre que o
requerer pelo menos dois terços de seus membros;
IV- requerer informações ao Prefeito sobre assuntos
referentes à administração;
Estão corretas apenas as sentenças:
a) I e IV.
b) I e III.
c) I, II e III.
d) II e IV.

QUESTÃO DISCURSIVA – no verso
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Advogado
QUESTÃO DISCURSIVA
A empresa BLIND S/S LTDA explora o ramo de
blindagem em hospitais, laboratórios e veículos. A
Secretaria de Saúde do Município ABC visando melhor
atender as regiões carentes necessitava de um veículo
blindado para o serviço de “raio X” móvel, o qual atenderia
os Postos de Saúde da zona periférica. A Secretaria de
Saúde contratou a BLIND S/S LTDA para blindagem de
um veículo zero quilômetro. O contrato firmado entre as
partes previa o serviço de blindagem, confecção de laudo
sobre o isolamento de radiação, vistoria e aprovação dos
serviços realizados junto a ANVISA (autorização
necessária para o veículo ser utilizado como unidade
móvel de “raio x”). Foram estabelecidos os seguintes
prazos: blindagem do veículo em 60 dias; efetuada a
blindagem,
elaboração
do
laudo
técnico
e
encaminhamento do automotor para vistoria e aprovação
junto a ANVISA em 30 dias. Totalizando assim um prazo
de 90 (noventa dias) para entrega do veículo em
condições de circulação e utilização para o fim de “raio x
móvel”. O valor avençado foi R$ 110.000,00 (cento e dez
mil reais), assim divido: R$ 10.000,00 (dez mil reais) na
recepção do veículo pela BLIND S/S LTDA, duas parcelas
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencíveis em 30 e 60
dias. A quarta e última parcela no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), a ser paga na recepção do veículo
pela Secretaria de Saúde, com o necessário documental
de aprovação junto a ANVISA. Iniciados os trabalhos foi
efetuado o pagamento do sinal, primeira e segunda
parcela. Todavia a empresa BLIND S/S LTDA não
entregou o veículo no prazo estabelecido (excedido em 45
dias), não elaborou o laudo técnico e tampouco submeteu
o automotor a aprovação da ANVISA. A Secretaria de
Saúde, por sua vez, não efetuou o pagamento da última
parcela no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por
entender que o veículo estava inutilizado ante a falta de
laudo técnico e autorização da ANVISA para uso da
unidade radiológica. Diante do inadimplemento, a BLIND
S/S LTDA ingressou com uma ação de cobrança exigindo
o pagamento da quantia de R$ 40.000,00, além de custas
e honorários advocatícios. A peça inicial tem por
fundamento a entrega do veículo. Na qualidade de
advogado(a) da Secretaria de Saúde do Município ABC
indique a tese defensiva cabível, fundamente e justifique.
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