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INSTRUÇÕES 

As dissertativas não poderão ser assinadas, rubricadas, ou conter, em outro local que não seja 

o cabeçalho da folha de texto definitivo, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena 
de ser anulada.  

A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do 

texto definitivo acarretará a eliminação do candidato do concurso público.  

O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da Dissertativa. O rascunho 
é de preenchimento facultativo, e não vale para finalidade de avaliação. 

 

QUESTÃO 1 

 

A nova Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133 de 2021, passou a disciplinar também a 

modalidade pregão, trazendo alterações significativas em seu procedimento, assim como consolidando 

práticas que já eram consagradas pela Administração. Tendo isso em mente, discorra sobre tais 

alterações, apontando, no mínimo, três mudanças que considere importantes na modalidade pregão 
com o advento da nova Lei. 

Considere que o texto deve ter, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 20 (vinte). 

 

 Espera-se que o candidato, de forma coesa, mencione e explique brevemente uma das seguintes 
alterações:  CRIAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA, Obrigatoriedade da modalidade pregão para casos 

previstos na Lei, forma obrigatória prevista no Art. 5º da Lei,  a definição legal do serviço comum de 

engenharia, obrigatoriedade de estudo técnico preliminar, divulgação em jornal de grande circulação, 
alteração do prazo de impugnação de 2 para 3 dias, antes da sessão pública,  de 24 horas para 2 dias para 
responder à impugnação, entre outros, menção expressa ao princípio da sustentabilidade, envio obrigatório 
e antecipado de documentos, a criação dos modos de disputa “aberto” e “aberto e fechado”, sorteio como 
critério de desempate, o critério de “maior desconto”, simplificação na participação de empresas 
estrangeiras, regulamentação da PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE EMPRESAS, expressa previsão de 

SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR. Outras mudanças acidentais também foram 
consideradas para a correção.  

 

QUESTÃO 2 

 

Imagine uma situação em que determinada instituição financeira se recuse a abrir conta corrente 

de cliente, em razão de histórico de mau comportamento do usuário em outras relações contratuais de 

mesma natureza, registrado em seu banco de dados particular. De um lado, o cliente invoca seu direito 

de contratar os serviços da instituição, alegando também ser essencial à sua atividade em sociedade, 

e, do outro, a instituição alega não ser obrigada a contratar, salvaguardada pela sua autonomia da 

vontade. Com base na situação descrita, discorra sobre o conflito de interesses envolvido, dando 
solução ao impasse, fundamentando juridicamente o seu raciocínio. 

Considere que o texto deve ter, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 20 (vinte). 

 
 Pontuação atribuída pelo emprego consistente de pelo menos um dos raciocínios jurídicos extraídos do 

julgado abaixo, ou outro que com eles se harmonizem: 
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 “Inicialmente, em relação à alegada autonomia da vontade do banco, deve ser observado que há entre as 

partes relação de consumo, se forma que autonomia de vontade é mitigada, com vistas a equilibrar a 
relação jurídica entre as partes, mantendo o equilíbrio que deve reger a relação entre o fornecedor e o 
consumidor de serviços. É esta a razão de ser da própria legislação consumerista, tendo por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência 
e harmonia das relações de consumo (artigo 4º). Nos termos do artigo 39 do CDC, que exemplifica condutas 
abusivas, estabelece o inciso II: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: ... II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 
disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; Dentre outras práticas 

abusivas, o inciso II, art. 39, assim reputa abusiva a prática consistente na recusa de contratar pelo 
fornecedor. Assim, não pode o recorrente, sem justa causa, selecionar consumidor com quem vai contratar, 
salvo, como já apontado, justa causa devidamente comprovada, sob pena de configurar indevida 
discriminação entre consumidores. A obrigação de contratar é inerente ao princípio da igualdade, devendo 
o serviço ser prestado a todos consumidores, ressalvado justa causa, não havendo que se falar, nesta 
hipótese, em autonomia privada que autorize o fornecedor a direcionar o consumo apenas para pessoas 

de sua preferência. Na relação de consumo, quando um produto ou serviço é colocado no mercado, em 

princípio, todo o consumidor tem o direito de adquiri-lo, desde que pague o preço. O fornecedor não pode, 
arbitrariamente, escolher consumidores, vendendo a este e não àquele. Logo, tem o fornecedor o dever de 
concluir o negócio jurídico com os consumidores em conformidade com os usos e os costumes quanto aos 
serviços e produtos disponibilizados. É correto afirmar que em decorrência do princípio da autonomia da 
vontade, as partes podem contratar de forma livre e consensual. Todavia, a relação obrigacional também 
é pautada pela vontade e integrada pela boa-fé, o que limita a relação jurídica entabulada mediante 
imposição de deveres de conduta imposto a ambos os contratantes, nos termos do artigo 422 do Código 

Civil: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. No caso, evidente a existência do ato ilícito praticado pela 
instituição bancária, consistente na negativa contratação de produto e serviço publicamente disponibilizado, 
sem qualquer justificativa idônea, configurando claro e inconteste abuso de direito, vedado pelo artigo 187 
do CC: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

O dano moral restou devidamente configurado visto que, na qualidade de correntista, teve sua honra 
maculada pelos transtornos vivenciados por motivação inidônea, relativa ao difícil relacionamento mantido 
com o banco (...)”. 

 
 (Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Recurso Inominado Cível: RI XXXXX-40.2019.8.26.0077 

SP XXXXX-40.2019.8.26.0077) 

 
 


