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LÍNGUA PORTUGUESA
 - Prof. José Maria

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 02:

“Não pensar mais em si”

Seria necessário refl etir sobre isso seriamente: por que saltamos à água para socorrer 
alguém que está se afogando, embora não tenhamos por ele qualquer simpatia particular? Por 
compaixão: só pensamos no próximo – responde o irrefl etido. Por que sentimos a dor e o mal-estar 
daquele que cospe sangue, embora na realidade não lhe queiramos bem? Por compaixão: nesse 
momento não pensamos mais em nós – responde o mesmo irrefl etido. 

A verdade é que na compaixão – quero dizer, no que costumamos chamar erradamente 
compaixão – não pensamos certamente em nós de modo consciente, mas inconscientemente pensamos 
e pensamos muito, da mesma maneira que, quando escorregamos, executamos inconscientemente os 
movimentos contrários que restabelecem o equilíbrio, pondo nisso todo o nosso bom senso. 

O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa impotência, talvez nossa covardia, se não 
o socorrêssemos. Ou então traz consigo mesmo uma diminuição de nossa honra perante os outros ou 
diante de nós mesmos. Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do perigo 
que também nos espia; mesmo que fosse como simples indício da incerteza e da fragilidade humanas 
que pode produzir em nós um efeito penoso.

Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa e respondemos com um ato de compaixão 
que pode encerrar uma sutil defesa ou até uma vingança. Podemos imaginar que no fundo é em nós 
que pensamos, considerando a decisão que tomamos em todos os casos em que podemos evitar o 
espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão na miséria: decidimos não deixar de evitar, sempre 
que podemos vir a desempenhar o papel de homens fortes e salvadores, certos da aprovação, sempre 
que queremos experimentar o inverso de nossa felicidade ou mesmo quando esperamos nos divertir 
com nosso aborrecimento. Fazemos confusão ao chamar compaixão ao sofrimento que nos causa um 
tal espetáculo e que pode ser de natureza muito variada, pois em todos os casos é um sofrimento de 
que está isento aquele que sofre diante de nós: diz-nos respeito a nós tal como o dele diz respeito a 
ele. Ora, só nos libertamos desse sofrimento pessoal quando nos entregamos a atos de compaixão. [...]

01 - QUESTÃO:

Sobre as ideias apresentadas no texto lido, é correto afi rmar:

a) O conceito de “compaixão” apresentado pelo autor do texto ratifi ca a defi nição empregada 
costumeiramente pelo público em geral.

b) O autor defende a ideia de que o sentimento de compaixão é condicionado à vontade do 
indivíduo em se portar de forma altruísta.

c) O ato de compaixão, na visão do autor do texto, tem natureza involuntária, sendo, muitas 
vezes, uma espécie de resposta à vulnerabilidade a que estamos naturalmente sujeitos. 
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d) A entrega aos atos de compaixão, de acordo com o autor, signifi ca a predominância do 
sentimento altruísta, sintetizado no título do texto “Não pensar em si”.

- RESPOSTA: Alternativa C.

- PONTO DO EDITAL: Interpretação de Textos.

- COMENTÁRIOS: 

Letra A: Errado. O conceito de “compaixão” tomado pelo público é o associado à solidarie-
dade e ao altruísmo.  Isso fi ca claro nas duas respostas apresentadas no primeiro parágrafo: “Por com-
paixão: só pensamos no próximo” e “Por compaixão: nesse momento não pensamos mais em nós”.

Esse conceito, no entanto, é contrariado pelo autor do texto, que associa à compaixão um 
sentimento inconsciente de se pensar muito em si, como um ato refl exo que tenta estabelecer o equi-
líbrio do corpo quando se escorrega. A discordância do autor fi ca bem clara em “quero dizer, no que 
costumamos chamar erradamente compaixão”.

Letra B: Errado. O autor entende que a compaixão é um ato involuntário, ou seja, não está 
condicionado à vontade, mas sim a uma reação instintiva que impede que deixemos os outros sofre-
rem por acreditarmos que nossa inação seja uma desonra, uma prova de impotência ou um sinal de 
que o perigo também nos ronda.

Letra C: Certo. De fato, o autor compara os gestos de compaixão às reações instintivas do 
nosso corpo que tentam restabelecer o equilíbrio quando escorregamos. E uma das justifi cativas para 
essa decisão inconsciente é que temos medo ser atingidos pelos mesmos perigos que fazem um seme-
lhante sofrer, evidenciando, assim, nossa fraqueza e vulnerabilidade.

Essa ideia pode facilmente ser percebida no seguinte trecho: “Ou ainda vemos nos aciden-
tes e no sofrimento dos outros um aviso do perigo que também nos espia; mesmo que fosse como 
simples indício da incerteza e da fragilidade humanas que pode produzir em nós um efeito penoso.”.

Letra D: Errado. De acordo com o autor do texto, quando nos entregamos a atos de com-
paixão, estamos na verdade pensando em nós mesmos, o que torna equivocada a afi rmação de que o 
altruísmo predomina sobre o “pensar em si”. Isso fi ca bem claro no seguinte trecho: “Podemos imagi-
nar que no fundo é em nós que pensamos, considerando a decisão que tomamos em todos os casos 
em que podemos evitar o espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão na miséria”.
      

- GABARITO DA QUESTÃO: C. 

02 - QUESTÃO:

O objetivo principal do texto é 

a) Criticar o excesso de individualismo que muitas vezes impede a prática de atos de compaixão.

b) Simbolizar no sofrimento alheio a prova inconteste de nossa fragilidade e vulnerabilidade 
como seres humanos.
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c) Apontar o pensar em si como componente de destaque presente nas tomadas de decisão que 
resultam em atos de compaixão. 

d) Relativizar a necessidade de afi nidade com a pessoa que sofre como requisito para a prática 
de atos de compaixão. 

- RESPOSTA: Alternativa C.

- PONTO DO EDITAL: Interpretação de Textos.

- COMENTÁRIOS: 

Letra A: Errado. Não se critica o individualismo no texto. Na verdade, afi rma-se que são 
as decisões inconscientes que buscam um bem-estar individual que levam à prática de atos de com-
paixão. O individualismo não seria, portanto, um impeditivo, pois a compaixão é resultado de atos 
involuntários, que ocorrem de forma automática, como atos refl exos que tentam reequilibrar o corpo 
quando este escorrega.

Letra B: Errado. De fato, o sofrimento alheio desperta a noção de nossa fragilidade e vulne-
rabilidade. Isso fi ca bem claro no trecho: “Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento dos outros 
um aviso do perigo que também nos espia; mesmo que fosse como simples indício da incerteza e da 
fragilidade humanas que pode produzir em nós um efeito penoso.”. No entanto, essa é uma das justi-
fi cativas que estimulam a prática de atos de compaixão, não a única. Portanto, o objetivo principal do 
texto não pode ser a reduzido à ideia de que o sofrimento dos outros é sinal da nossa fraqueza.

O objetivo é mostrar que motivações individuais inconscientes, e não o simples “pensar no 
outro”, desencadeiam atos de compaixão.

Letra C: Certo. O autor desconstrói a ideia original de que os atos de compaixão são moti-
vados pelo pensar no outro, e não mais em si. De forma inconsciente, ao se praticar um ato de compai-
xão, está-se pensando muito em si.

Letra D: Errado. As duas perguntas formuladas no 1º parágrafo, de certa forma, atenuam 
(relativizam) a necessidade de afi nidade para que pratiquemos atos de compaixão. O ato de solidarie-
dade diante do sofrimento alheio independe, pois, da boa relação entre os indivíduos. No entanto, não 
é esse o foco central do texto. Trata-se apenas de um exemplo, que ilustra a tese de que a prática dos 
atos de compaixão é motivada inconscientemente pelo “pensar em si”.

- GABARITO DA QUESTÃO: C.

03 - QUESTÃO:

Segundo os preceitos da gramática normativa do português do Brasil, a única palavra dentre as 
citadas abaixo que NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico recaindo em posição idêntica 
àquela em que recai na palavra rubrica é:

a) Nobel.

b) Recorde.
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c) Negligencia.

d) Medico.

- RESPOSTA: Alternativa A.

- PONTO DO EDITAL: Acentuação.

- COMENTÁRIOS: 

Antes de comentar os itens, é importante lembrar a classifi cação das palavras quanto ao 
posicionamento da sílaba tônica:

 
i) Oxítona: sílaba tônica é a última sílaba;
ii) Paroxítona: sílaba tônica é a penúltima sílaba;
iii) Proparoxítona: sílaba tônica é a antepenúltima sílaba.

A palavra “rubrica” é paroxítona, ou seja, o acento tônico incide na penúltima sílaba. A síla-
ba tônica é “BRI”, portanto (ru - BRI - ca). 

Atenção! É muito comum no dia a dia a pronúncia “rúbrica”, como se esta fosse proparoxí-
tona. Essa pronúncia está errada. Como vimos, trata-se de uma palavra paroxítona.

Devemos assinalar, dessa forma, uma opção que contenha um vocábulo paroxítono.

Letra A: A palavra “Nobel” é oxítona, ou seja, o acento tônico incide na última sílaba.

A sílaba tônica é “bel”, portanto (No - BEL).

Atenção! É muito comum no dia a dia a pronúncia “Nóbel”, como se esta fosse paroxítona. 
Essa pronúncia está errada. Como vimos, trata-se de uma palavra oxítona.

 
Letra B: A palavra “recorde” é paroxítona.

A sílaba tônica é “cor”, portanto (re - COR - de). 

Atenção! É muito comum no dia a dia a pronúncia “récorde”, como se esta fosse proparoxí-
tona. Essa pronúncia está errada. Como vimos, trata-se de uma palavra paroxítona.

Letra C: Trata-se de uma palavra paroxítona, cuja separação silábica é “ne-gli-gen-ci-a”.

A sílaba tônica é “ci”, portanto.

Atenção! Observemos que a palavra foi escrita sem o acento gráfi co, fazendo, portanto, 
referência ao verbo. Com o acento – negligência (ne-gli-gên-cia) -, tem-se o substantivo.

Letra D: Trata-se de palavra paroxítona. 

Deve-se tomar o cuidado, assim, de não pronunciar “médico”, substantivo, uma proparo-
xítona.
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Observe que a palavra não foi escrita com acento. Trata-se, portanto, da fl exão do verbo 
“medicar” (eu medico, tu medicas, ele medica, ...).

- GABARITO DA QUESTÃO: A.

04 - QUESTÃO:

Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase:

a) Os motivos nos quais se valeu o deputado baseavam-se numa equivocada comparação em 
cuja pretendia iludir seus fi éis eleitores.

b) As profi ssões para cujo desempenho são exigidas muita concentração e paciência não são 
indicadas a quem não dispõe de equilíbrio emocional.

c) Muitos eleitores preferem uma candidatura baseada em mentiras agradáveis do que uma 
apoiada em verdades desagradáveis onde nem todos querem acreditar.

d) O mau juízo de que se imputa aos sindicatos é semelhante àquele em que se atribui aos 
partidos políticos.

- RESPOSTA: Alternativa B.

- PONTO DO EDITAL: Pronomes. 

- COMENTÁRIOS: 

Letra A: Errado. Em lugar de “nos quais”, deve-se empregar “dos quais”, uma vez que a for-
ma verbal «se valer» solicita a regência da preposição “de” (quem se vale, se vale de algo). Além disso, 
não faz sentido o emprego do pronome relativo “cuja”, uma vez que não temos uma relação de posse. 

O correto, então, seria: “Os motivos dos quais se valeu o deputado baseavam-se numa equi-
vocada comparação que pretendia iludir seus fi éis eleitores.”.

Letra B: Certo. O uso da preposição “para”, antes do pronome relativo “cujo”, é necessidade 
requerida pela forma verbal “são exigidas” (são exigidas para algo). Além disso, a preposição “a” antes 
de “quem” é necessidade da regência da forma verbal “são indicadas”(são indicadas a alguém).

Letra C: Errado. O uso de “do que” está equivocado, uma vez que a regência do verbo “pre-
ferir” é dada pela preposição “a”. É equivocado também o uso do pronome relativo “onde”, uma vez 
que este não indica lugar. 

Assim, o correto seria: “Muitos eleitores preferem uma candidatura baseada em mentiras 
agradáveis a uma apoiada em verdades desagradáveis em que nem todos querem acreditar.”.

Letra D: Errado. O uso da preposição “de”, entes do primeiro pronome relativo “que”, é 
equivocado, uma vez que a forma verbal “se imputa” não a solicita (se imputa algo a alguém = se im-
puta mau juízo aos sindicatos). 
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Da mesma forma, o uso da preposição “em”, antes do segundo pronome relativo “que”, é 
equivocado, uma vez que a forma verbal “se atribui” não a solicita (se atribui algo a alguém = se atribui 
juízo aos partidos políticos).

Assim, o correto seria: “O mau juízo que se imputa aos sindicatos é semelhante àquele 
que se atribui aos partidos políticos.”.

- GABARITO DA QUESTÃO: B.

05 - QUESTÃO:

A frase que está totalmente de acordo com o padrão culto da língua é:

a)  Os fi éis católicos reconheceram que Vossa Santidade, apesar da exiguidade do vosso tempo, 
manteve uma agenda de eventos relevante.

b) O assunto lhe sucitou interesse e desejo de pôr em debate diversas questões importantes do 
cotidiano profi ssional.

c)  As ponderações do iminente cientista, insertas em sua tese de pós-doutorado, nada têm de 
polêmicas.

d)  O acusado quer adivinhar o que alguns delatores dirão acerca de sua atuação à frente do 
governo, pois crê que essa seja a estratégia para eles auferirem credibilidade perante as 
autoridades policiais.

- RESPOSTA: Alternativa D.

- PONTO DO EDITAL: Ortografi a.

- COMENTÁRIOS:

Letra A: Incorreta. O correto seria: “Os fi éis católicos reconheceram que Vossa Santidade, 
apesar da exiguidade do seu tempo, manteve uma agenda de eventos relevante.”.

Independentemente se o pronome de tratamento é de 2ª pessoa (Vossa Senhoria, Vossa 
Excelência, Vossa Santidade, etc), ou de 3ª pessoa (Sua Senhoria, Sua Excelência, Sua Santidade, etc), a 
fl exão verbal se dará sempre em 3ª pessoa. Dessa forma, o pronome possessivo associado ao prono-
me de tratamento é “seu(s)”, “sua(s)”, “dele(s)”, “dela(s)”. Cuidado, moçada!

Letra B: Incorreta. O correto seria: “O assunto lhe suscitou interesse e desejo de pôr em 
debate diversas questões importantes do cotidiano profi ssional.”.

Cuidado com a grafi a de algumas palavras. Temos a mania de pôr “s” onde não há e de não 
pôr “s” onde há. Paciência!

Fique atento nas seguintes grafi as: consciência, propiciar, descendente, benefi cente, acari-
ciar, etc.
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Letra C: Incorreta. O correto seria: As ponderações do eminente cientista, insertas em sua 
tese de pós-doutorado, nada têm de polêmicas.

1) Não confundir “eminente” (ilustre, importante) com “iminente” (urgente, prestes a ocor-
rer). Na redação proposta, o correto é “eminente cientista” (importante cientista);

2) Está correta a grafi a de “insertas” e “têm”. O primeiro vocábulo é uma variante do parti-
cípio “inseridas”. Já o segundo vocábulo corresponde à fl exão de 3ª pessoa do plural do Presente do 
Indicativo do verbo “ter” (Ele tem x Eles têm).

Letra D: Correta.

1) Muita atenção com a grafi a de “adivinhar” (com “i”). 

Outras grafi as que causam dúvida quanto à presença ou ausência do “i”: bandeja (sem “i”), 
prazeroso (sem “i”), manteiga (com “i”), etc.

2) Não confundir “aferir” (fazer estimativa) com “auferir” (conseguir, obter, colher).

- GABARITO DA QUESTÃO: D.

06 - QUESTÃO:

A frase “Conhecia o assunto como poucos, mas cometeu erros bobos e inaceitáveis.” pode ser 
reescrita mantendo-se a correção gramatical e o sentido original da seguinte maneira:

a) Conhecia o assunto como poucos, por isso cometeu erros bobos e inaceitáveis.

b) À medida em que conhecia o assunto como poucos, cometeu erros bobos e inaceitáveis.

c) Cometeu erros bobos e inaceitáveis, porquanto conhecia o assunto como poucos.

d) Conquanto conhecesse o assunto como poucos, cometeu erros bobos e inaceitáveis.

- RESPOSTA: Alternativa D.

- PONTO DO EDITAL: Coerência textual.

- COMENTÁRIOS: 

Letra A: Errado. Ocorre uma alteração do sentido original, uma vez que a locução conjunti-
va “por isso” tem valor conclusivo. Na redação original, a conjunção “mas” estabelece uma relação de 
oposição adversativa entre as orações por ela conectadas.

Letra B: Errado. A locução conjuntiva “À medida em que” está grafada erradamente. Sim-
plesmente não existe essa redação. A locução “À medida que” tem valor semântico proporcional; já a 
locução “Na medida em que” tem valor semântico causal. Nenhuma dessas opções, no entanto, aten-
de ao sentido original.
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Letra C: Errado. A conjunção “porquanto” tem valor semântico causal, equivalendo a “vis-
to que”, “porque”. O emprego desse conector contrasta com o sentido de oposição adversativa presen-
te na redação original.

Letra D: Certo. A conjunção “conquanto” é concessiva e equivale a “embora”, “apesar de”. 
Na redação original “Conhecia o assunto como poucos, mas cometeu erros bobos e inaceitáveis.”, com o 
emprego do conector adversativo “mas”, destacam-se os erros bobos e inaceitáveis. 

Com o emprego do conector concessivo “conquanto”, obtém-se o mesmo sentido com a 
seguinte construção: “ Conquanto conhecesse o assunto como poucos, cometeu erros bobos e ina-
ceitáveis.”. Continua como destaque os erros bobos e inaceitáveis, permanecendo o sentido original.

Observe a diferença entre oposição concessiva e oposição adversativa

João é um bom funcionário, mas chega atrasado todo dia.
João é um bom funcionário, embora chegue atrasado todo dia.

Na primeira, destaca-se, por meio da conjunção “mas”, o fato de João chegar atrasado todo 
dia. Já na segunda, a conjunção concessiva “embora” relativiza o fato de João chegar atrasado todo 
dia.

Na primeira, enfatiza-se o defeito; na segunda, a qualidade.

- GABARITO DA QUESTÃO: D.

07 - QUESTÃO:

A frase em que, de acordo com o padrão culto escrito, exige o emprego do verbo “haver” no 
singular é:

a)  Muitas cartas de reclamação já ...... sido entregues aos diretores por moradores da vizinhança.

b)  Talvez ...... alguns motivos fortes para ele ter recusado prontamente a proposta.
c) Quantos cientistas ...... pesquisado as causas da doença e nunca chegaram a um parecer 
defi nitivo!

d)  Algumas soluções ...... de existir para a crise por que passa o país.

- RESPOSTA: Alternativa B.

- PONTO DO EDITAL: Concordâncias verbal e nominal.

- COMENTÁRIOS: 

Letra A: Errado. O verbo “haver” funciona como auxiliar e concorda com o sujeito: “Muitas 
cartas de reclamação já haviam sido entregues aos diretores por moradores da vizinhança.”.



10

Letra B: Certo. O verbo “haver” é empregado no sentido de “existir”, sendo, portanto, 
impessoal e conjugado na 3a pessoa do singular:  «Talvez haja alguns motivos fortes para ele ter recusado 
prontamente a proposta.”.

Letra C: Errado.  O verbo “haver” funciona como auxiliar e concorda com o sujeito: “Quantos 
cientistas haviam pesquisado as causas da doença e nunca chegaram a um parecer defi nitivo!”.

Letra D: Errado. O verbo “haver” funciona como auxiliar e concorda com o sujeito: “Algu-
mas soluções hão de existir para a crise por que passa o país.”.

- GABARITO DA QUESTÃO: B.

08 - QUESTÃO:

Compare os dois trechos que seguem:

I - O diretor da multinacional está estudando demitir os funcionários do departamento fabril que 
não mantém produtividade satisfatória.

II - O diretor da multinacional está estudando demitir os funcionários do departamento fabril que 
não mantêm produtividade satisfatória.

Suponha que um funcionário tenha uma produtividade considerada satisfatória, porém trabalha 
em um departamento cuja produtividade total está aquém do esperado. Com base nas duas 
versões apresentadas, pode-se afi rmar que é de se esperar que ele:

a) Se preocupe bastante com a situação I, uma vez que, de acordo com a mensagem, o resultado 
negativo do departamento levará à demissão de todos os funcionários que lá trabalham.

b) Se preocupe bastante com a situação I, porém sem motivo, pois não há possibilidade alguma 
de ele ser demitido.

c) Deve se preocupar com II, uma vez que a demissão atingirá todos os funcionários.

d) Não deve se preocupar com I, pois, de acordo com a mensagem, difi cilmente alguém será 
demitido, mesmo em departamentos com baixa produtividade.

- RESPOSTA: Alternativa A.

- PONTO DO EDITAL: Acentuação. Interpretação. Flexão de palavras.

- COMENTÁRIOS: 

Na frase 1, a forma verbal “mantém” está grafada com acento agudo, o que nos permite 
afi rmar que está fl exionada na 3ª pessoa do singular do Presente do Indicativo.

Já na frase 2, a forma verbal “mantêm” está grafada com acento diferencial circunfl exo, o 
que nos permite afi rmar que está fl exionada na 3ª pessoa do plural do Presente do Indicativo.



11

Em ambas as frases, é possível identifi car o pronome relativo “que” atuando como sujeito 
das formas verbais “mantém” – na frase 1 – e “mantêm” – na frase 2.

Como “mantém”, na frase 1, está no singular, o pronome relativo “que” retoma um termo 
antecedente no singular. Ocorre que o único antecedente singular é “departamento fabril”. Dessa for-
ma, é o departamento que está com a produtividade abaixo do esperado. 

O que isso signifi ca? Signifi ca que o Governo estuda demitir todos os funcionários do de-
partamento fabril, pois este apresenta produtividade aquém (abaixo) do esperado.

Como “mantêm”, na frase 1, está no plural, o pronome relativo “que” retoma um termo an-
tecedente no plural. Ocorre que o único antecedente plural é “funcionários”. Dessa forma, são alguns 
funcionários do departamento que estão com a produtividade abaixo do esperado. 

O que isso signifi ca? Signifi ca que o Governo estuda demitir alguns funcionários do depar-
tamento fabril, apenas aqueles que apresentam produtividade aquém (abaixo) do esperado.

 
Se avaliarmos a situação descrita no enunciado – um funcionário com produtividade indi-

vidual satisfatória, mas alocado num departamento cuja produtividade é ruim – a situação 1 lhe é des-
favorável, haja vista que se leva em consideração não o resultado individual, mas o do departamento 
como um todo.

A resposta, portanto, é a letra A.

As letras B e D estão falsas, pois, de acordo com a frase 1, há motivos sim para preocupação, 
haja vista que o critério para demissão atinge diretamente o funcionário.

A letra C está falsa, pois a situação descrita na fase 2 não atinge o funcionário em questão, 
pois este apresenta bons resultados individuais. 

- GABARITO DA QUESTÃO: A.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
 Prof. Tiago Melo

09 - QUESTÃO:

Quanto às espécies tributárias, aponte a alternativa incorreta:

a) É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de 
cálculo própria de determinado imposto, desde que não exista integral identidade entre uma 
base e outra.

b) É inconstitucional a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.

c) Os Estados são competentes para a instituição de impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
À União, cabe a instituição, também, de contribuições especiais e empréstimos compulsórios.

d) Taxa de polícia cujo valor é estabelecido por Conselho Profi ssional, respeitado o valor máximo 
previsto em lei, é constitucional, não confi gurando ofensa ao Princípio da Legalidade Tributária.

- RESPOSTA: Alternativa B.

- PONTO DO EDITAL: - Tributo: conceito e espécies. Código Tributário Nacional. Imposto; taxa; contri-
buição de melhoria e outras contribuições. 

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Correta.

É clássica a qualifi cação doutrinária das taxas como espécie de tributo vinculado a uma 
atividade estatal. É, portanto, um tributo sinalagmático ou contraprestacional.

Isso signifi ca que a hipótese de incidência das taxas está atrelada a uma contraprestação 
do Estado que, segundo a Constituição de 1988, é o exercício do poder de polícia ou a utilização, efeti-
va ou potencial, de serviços públicos específi cos e divisíveis:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específi cos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Aliomar Baleeiro, na festejada obra Direito Tributário Brasileiro, ensina que:

Taxa é o tributo cobrado de alguém que se utiliza de serviço público 
especial e divisível, de caráter administrativo ou jurisdicional, ou tem à 
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sua disposição, e ainda, quando provoca em seu benefício, ou por ato seu, 
despesa especial aos cofres públicos.

Quem paga a taxa recebeu serviço ou vantagem: goza de segurança 
decorrente de ter o serviço à sua disposição, ou, enfi m, provocou uma 
despesa do poder público. A casa de negócio, a fábrica ou o proprietário 
podem não invocar nunca o socorro dos bombeiros, mas a existência 
duma corporação disciplinada e treinada para extinguir incêndios, dotada 
de veículos e equipamentos adequados e mantida permanentemente de 
prontidão, constitui serviço e vantagem que lhes especialmente aproveita 
e reduz a um mínimo inevitável seus prejuízos e riscos.

Quanto à base de cálculo das taxas, o artigo 145, §2º da CF/88 prevê:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos:

(...)

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Todavia, conforme o teor da Súmula Vinculante n. 29:

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos 
da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral 
identidade entre uma base e outra.

Alternativa B: Incorreta.

Muitas demandas chegaram ao Supremo questionando a validade das taxas municipais 
de coleta de lixo. A controvérsia pairava, principalmente, sobre a conformidade de tais taxas com a 
especifi cidade e divisibilidade exigidas pela Constituição para a criação e cobrança de tais exações 
tributárias:

 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específi cos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição.

O STF, pacifi cando a questão, editou a Súmula Vinculante n. 19, segundo a qual a taxa é 
constitucional, desde, é claro, que se observem os postulados constitucionais correlatos à sua insti-
tuição, como a proibição de coincidência integral da base de cálculo da taxa com a base de cálculo de 
imposto:

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.
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Alternativa C: Correta.

O enunciado exige bastante atenção do candidato, além do conhecimento do Texto Cons-
titucional quanto à repartição das competências tributárias.

De fato, tanto União, quanto Estados, Distrito Federal e Municípios, ostentam competência 
para a criação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, segundo as regras previstas na Carta 
Magna. Os empréstimos compulsórios são de competência exclusiva da União. Já as contribuições 
previdenciárias (somente as previdenciárias, as demais são de competência exclusiva da União!) po-
dem ser instituídas por todos os entes políticos.

Com efeito, prevê a CF/88:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específi cos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

(...)

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, 
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profi ssionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime 
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
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 lembrar, ainda, a competência dos Municípios e do Distrito Federal para a instituição da 
COSIP, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública:

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, 
na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação 
pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 39, de 2002)

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o 
caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 39, de 2002).

Alternativa D: Correta.

Inicialmente, vale lembrar que, segundo doutrina e jurisprudência, os conselhos de classe 
ou profi ssionais (com exceção da OAB) constituem-se em autarquias. Portanto, as anuidades caracte-
rizam-se como tributos da espécie contribuições corporativas, e os demais valores cobrados a título 
de fi scalização por tais conselhos caracterizam-se como taxas, devendo ser instituídos e cobrados 
mediante observância estrita à lei e aos postulados constitucionais que regulam o Sistema Tributário 
Nacional.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão exarada no fi nalzinho de 2016, entendeu que não 
confi gura ofensa à legalidade tributária a instituição de taxa de polícia por conselho profi ssional cujo 
valor seja defi nido, na prática, pelo referido conselho, DESDE QUE A LEI PREVEJA O LIMITE MÁXIMO a 
ser cobrado do contribuinte.

Conforme se extrai do mencionado julgado, é possível uma fl exibilização do princípio da 
legalidade tributária quando se trata de taxas, sendo sufi ciente para sua observância que a lei indi-
que o valor máximo a ser cobrado, deixando o quantum específi co a critério da autarquia corporativa 
que, baseada em critérios técnicos, pode estabelecer de maneira mais precisa o montante do tributo, 
privilegiando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da capacidade contributiva:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA-ART – TAXA – VALOR MÁXIMO FIXADO POR LEI - REPERCUSSÃO 
GERAL – TEMA Nº 829 – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Observem o que decidido na origem. O Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região assentou inexistir ofensa ao princípio da legalidade tributária pelo 
artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/1982, na fi xação de valor máximo 
da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

Decidiu caber a restituição de valores cobrados acima desse patamar até a 
vigência da Lei nº 12.514/2011, considerado o lapso prescricional. Colho do 
acórdão o seguinte trecho: Ocorre que o § 2º do art. 2º da Lei nº 6.496/77, 
que estabelece a sistemática de fi xação dos valores da taxa de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (fi xação pelo CONFEA, ad referendum do 
Ministro do Trabalho), teve sua inconstitucionalidade declarada pela Corte 
Especial deste Tribunal, por não ser admitida no ordenamento jurídico 
a delegação de competência ao Conselho Federal para a instituição do 
tributo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado na 
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Apelação 2007.70.00.013915-1, de minha relatoria, cuja decisão foi assim 
ementada: 

TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART 
2º, § 2º, DA LEI Nº 6.496/77. ACOLHIMENTO. 

1. Considerando que a Constituição Federal exige como requisito de 
validade e exigibilidade do tributo a sua previsão em lei, a qual deve conter, 
expressamente, todos os elementos necessários à sua caracterização, não 
é cabível que um ou mais desses elementos sejam instituídos por norma de 
natureza infra-legal, mesmo que haja lei autorizando. 

2. Incidente de argüição de inconstitucionalidade do artigo 2º, § 2º, da lei 
Nº 6.496/77 acolhido. (Relatora Desembargadora Federal Luciane Amaral 
Corrêa Munch, de 24/09/2009). 

Igualmente, em relação à Lei n.º 11.000/2004, que no art. 2º autorizava os 
Conselhos de Fiscalização Profi ssional a fi xarem as respectivas anuidades, 
foi declarada a inconstitucionalidade do termo ‘fi xar’ constante do seu 
caput, e da integralidade do §1º desse artigo, por afronta ao art. 150, inc. 
I, da CF (TRF4 - IAI na AMS nº 2006.72.00001284-9/SC, Corte Especial, D.E. 
12-04-2007). 

É notório que tanto as anuidades quanto às taxas das ART’s devidas aos 
Conselhos Profi ssionais, as Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11, objeto da 
presente discussão, são semelhantes quanto ao estabelecimento de tetos. 
Observe-se que a Lei nº 12.514/11 repetiu o que já havia feito a lei de 
82, ou seja, estabeleceu um teto em lei ordinária federal, sem o vício de 
inconstitucionalidade do art. 2º, §2º, da Lei nº 6.496/77. 3. 

Ademais, especifi camente quanto à taxa (de polícia) relativa à ART devida 
ao CREA, adiro integralmente ao posicionamento do Des. Rômulo Pizzolatti, 
na APELREEX nº 5001195-22.2011.404.7203/SC, julgada na sessão de 
07.08.2012, enfrentou bem a questão, entendendo como legítima a 
estipulação de seu valor pelo Conselho Federal correspondente, dentro do 
limite máximo estabelecido sucessivamente pelas leis nºs 6.994, de 1982 
(art. 2º, parágrafo único) e nº 12.514, de 2011 (art. 11). 

Vale, assim, transcrever os seus fundamentos como razões de decidir: 
(...) Ora, em se tratando de taxa, entendo que o princípio da legalidade 
tributária deve ser fl exibilizado, sendo sufi ciente para seu atendimento 
que a lei formal indique o seu valor máximo, como feito pelas leis nº 6.994, 
de 1982, (art. 2º, parágrafo único) e nº 12.514, de 2011 (art. 11), com o 
que se propicia seja ele mais adequadamente quantifi cado pelo órgão 
regulamentar competente, baseado em estudos técnicos, atendendo-se 
melhor aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da capacidade 
contributiva. 
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Veja-se o que a respeito do tema escreveu o acatado professor Ricardo 
Lobo Torres, em seu Tratado: 14.3. Princípio da legalidade tributária e sua 
fl exibilização. Há uma relação íntima e direta entre o princípio da legalidade 
tributária e a sociedade de riscos. A legalidade tributária, surgida com o 
Estado de Direito e hipostasiada nos primórdios do Estado Fiscal, abre-se, 
após o intervencionismo do Estado de Bem-estar Social, para a regulação 
da nova responsabilidade surgida com o Estado Subsidiário, no qual a 
própria sociedade se responsabiliza pelos riscos de sua existência, só 
recorrendo ao Poder Público subsidiariamente, na impossibilidade de 
auto-satisfação de suas necessidades. Hoje, com o refl uxo dos positivismos 
de diferentes matizes, a questão da legalidade tributária passa a se 
colocar de outra forma. O novo relacionamento entre Estado e Sociedade 
e a reaproximação entre direito e ética conduzem a que a legalidade seja 
vista no contexto mais amplo do equilíbrio entre segurança e justiça, da 
sua ponderação com os demais princípios constitucionais, da emergência 
dos conceitos indeterminados e da interação entre os Poderes do Estado, 
já pela concretização normativa por parte do poder regulamentar do 
Executivo, já pela judicialização das políticas públicas, inclusive fi scais e 
parafi scais. Nessa perspectiva, as taxas passam a apresentar larga faixa 
de indeterminação. Principalmente as vinculadas ao exercício do poder 
de polícia, de difícil defi nição na sociedade contemporânea, carecem de 
complementação pelas regulações administrativas dos serviços em que se 
apóiam. 

O tributarista espanhol R. Falcón y Tella disse, com muita precisão: ‘Em 
materia de tasas, por ejemplo, raramente el legislador procede a uma 
minuciosa regulación de los elementos confi guradores de las mismas, 
dada la necesidad de tener em cuenta las características, a menudo 
cambiantes,del servicio o actividad administrativa que contituye em cada 
caso el hecho imponible; y si bien no cabe uma deslegalización absoluta, 
parece evidente que la reserva de ley ha de ser más fl exible em este âmbito 
que em el de los impuestos.’ 

Embora o princípio da legalidade tributária expresso no art. 150, I, CF se 
aplique sem a menor dúvida às taxas, o certo é que jamais teve a conotação 
de legalidade cerrada (TORRES, R. L. Tratado de Direito Constitucional, 
Financeiro e Tributário, vol. IV: os tributos na Constituição. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007. p. 433-4). 

Acresce que as próprias anuidades devidas pelos inscritos (pessoas físicas 
ou jurídicas) nos conselhos de fi scalização profi ssional são, desde a Lei nº 
6.994, de 1982, estabelecidas pelos respectivos conselhos federais, dentro 
dos limites nela estabelecidos (art. 1º, §1º), não tendo a jurisprudência 
deste Tribunal jamais vislumbrado, em tal procedimento, nenhuma 
inconstitucionalidade, restringindo-se a assentar que os limites legais, em 
unidades do Maior Valor de Referência (MVR) vigente no país, deveriam ser 
corrigidos monetariamente segundo os critérios legais, e não por critérios 
extralegais. 
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Cabe esclarecer, de resto, que não se tem aqui propriamente caso de 
‘delegação de competência tributária’, proibida pelo Código Tributário 
Nacional (art. 7º), porque se assim fosse a lei teria dado ‘carta branca’ a 
órgão não-legislativo para estabelecer todos os elementos do tributo, 
inclusive o seu fato gerador. 

Aqui, o fato gerador mesmo da taxa de ART foi indicado pela própria Lei nº 
6.496, de 1977 (art. 1º). Todavia, reservou-se a órgão público não-estatal 
(CONFEA) a fi xação dos valores da taxa, ad referendum do Ministro do 
Trabalho (art. 2º, §2º), o que, como acima demonstrado, ofende a legalidade 
tributária, mas foi suprido com a Lei nº 6.994, de 1982, e, posteriormente, 
com a Lei nº 12.514, de 2011, hoje vigente. 

Desse modo, entendo que é legítima a exigência da taxa de ART, a partir da 
Lei nº 6.994, de 1982, no valor máximo de 5 MVR, e a partir da Lei nº 12.514, 
de 2011, no valor máximo de R$ 150,00, observados os critérios legais de 
reajuste. (…)’ 

[…] No extraordinário, o recorrente alega ofensa ao artigo 150, I da 
Constituição Federal. Sustenta a constitucionalidade das normas inscritas 
nas Leis nº 6.496/77, nº 6.994/82, e nº 12.514/2011. Articula com a modulação 
dos efeitos de decisão que venha a declarar a inconstitucionalidade do 
artigo 2º, da Lei nº 11.000/2004. Defende a aplicação da teoria da norma 
ainda constitucional e a correção monetária do tributo por ato infralegal, 
conforme valores consignados na Lei nº 6.994/82. 

2. A decisão do Colegiado de origem está em consonância com o 
entendimento do Supremo. Ressalvada a óptica pessoal, o Tribunal, no 
recurso extraordinário nº 838.284, relator o ministro Dias Toff oli, assentou 
que o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 6.994/1982 não violou o princípio 
da legalidade tributária. A seguinte tese foi fi xada para fi ns de repercussão 
geral, conforme decisão de 19 de outubro de 2016: Não viola a legalidade 
tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo 
infralegal fi xar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da 
atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio 
conselho de fi scalização em percentual superior aos índices de correção 
monetária legalmente previstos. 3. Ante o quadro, nego seguimento ao 
extraordinário. 4. Publiquem. Brasília, 9 de dezembro de 2016. Ministro 
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1013741, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 
julgado em 09/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 
DIVULG 16/12/2016 PUBLIC 19/12/2016).

 - GABARITO DA QUESTÃO: B.
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10 - QUESTÃO:

As imunidades, que constituem verdadeiras limitações da competência tributária, são normas 
constitucionalmente previstas, acerca das quais é correto afi rmar:

a) A imunidade tributária recíproca incide sobre apenas sobre impostos.

b) Não incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público arrendado a pessoa jurídica 
de direito privado, devedora do tributo.

c) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, exceto 
quando o valor do tributo a ser cobrado for inferior a um salário mínimo.

d) Empresas públicas que desempenham serviços públicos gozam da imunidade tributária 
recíproca, não se aplicando a benesse às sociedades de economia mista, independentemente do 
ramo de atuação.

- RESPOSTA: Alternativa A.

- PONTO DO EDITAL: O Estado e o poder de tributar. Direito tributário: conceito e princípios. O sistema 
Tributário Nacional. Princípios gerais. Limitações do poder de tributar. Repartições das receitas tribu-
tárias. 

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Correta.

Sobre a chamada Imunidade Tributária Recíproca, dispõe a Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)

§ 2º A vedação do inciso VI, «a», é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, vinculados a suas fi nalidades essenciais ou às delas 
decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, «a», e do parágrafo anterior não se aplicam 
ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 
tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de 
pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Conforme jurisprudência sedimentada, a imunidade prevista no art. 150, VI, a, aplica-se 
somente aos impostos, não incidindo sobre outras espécies de tributos.
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Nesse sentido:

É da jurisprudência do Supremo Tribunal que o princípio da imunidade 
tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a) – ainda que se discuta a sua 
aplicabilidade a outros tributos, que não os impostos – não pode ser 
invocado na hipótese de contribuições previdenciárias.

[ADI 2.024, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 3-5-2007, P, DJ de 22-6-2007].

Alternativa B: Errada.

É o que se observa da jurisprudência consolidada do STF sobre o assunto:

(...) cumpre defi nir se, à luz do art. 150, VI, a, da CF, a imunidade tributária 
recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de 
terreno localizado em área portuária pertencente à União. (...) Mostra-se 
inequívoco ser o imóvel da União empregado em atividade de sociedade 
de economia mista que atua no mercado com fi ns lucrativos. Não há base a 
justifi car o gozo de imunidade nos termos pretendidos. (...) Fixo a seguinte 
tese: “Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público 
arrendado a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”

[RE 594.015, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 6-4-2017, P, DJE de 25-8-
2017, Tema 385]. 

Alternativa C: Errada. 

Com efeito, o artigo 150, I, da CF/88 estatui o Princípio da Legalidade Tributária, sem fazer 
ressalva quanto ao valor do tributo cobrado:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Alternativa D: Errada.

O STF já decidiu que a imunidade tributária recíproca abrange as empresas públicas e 
sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória e exclu-
siva do Estado. (RE 407.099/RS e AC 1.550-2).

De outra feita, caso a empresa pública ou sociedade de economia mista explore atividade 
econômica, não irá gozar do benefício, porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime jurídico inci-
dente à iniciativa privada (art. 173, § 1º, II, da CF/88). Nesse sentido:

As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que 
exercem atividade econômica. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do 
Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca: 
CF, art. 150, VI, a.
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[RE 407.099, rel. min. Carlos Velloso, j. 22-6-2004, 2ª T, DJ de 6-8-2004].

Vide RE 601.392, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 28-2-2013, P, DJE de 
5-6-2013, Tema 235.

- GABARITO DA QUESTÃO: A.

11 - QUESTÃO:

Considere as seguintes afi rmações:

I - O lançamento ostenta natureza constitutiva da obrigação tributária, uma vez que se presta a 
liquidar o referido vínculo, tornando exigível a prestação tributária.

II - De acordo com o CTN, o lançamento apresenta efi cácia declaratória em relação ao crédito 
tributário.

III - A fase ofi ciosa do lançamento tributário consuma-se com a regular notifi cação do sujeito 
passivo da liquidação do vínculo tributário; a fase contenciosa, por sua vez, é defl agrada quando 
o obrigado se insurge, na via administrativa, contra o procedimento de constituição do crédito.

Está correto o que se afi rma apenas em:

a) II e III.

b) I e II.

c) I.

d) III.

- RESPOSTA: Alternativa D.

- PONTO DO EDITAL: Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); 
sujeito ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito tributário. 
Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e decadência. 

- COMENTÁRIOS:

O lançamento tributário vem delineado no artigo 142 do CTN, nos seguintes termos:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verifi car a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identifi car o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.



22

Trata-se, portanto, de procedimento administrativo com fi nalidade dúplice: a um só tem-
po, verifi ca se ocorreu, efetivamente, no mundo fenomênico, a hipótese legal necessária e sufi ciente 
ao nascimento da relação jurídica obrigacional tributária; e faz nascer o crédito tributário, que nada 
mais é do que a obrigação correlata devidamente individualizada e quantifi cada.

Nesse sentido, ensina Mauro Luís Rocha Lopes (Direito Tributário Brasileiro, 2011):

Crédito tributário é o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força 
do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do contribuinte ou responsável 
(sujeito passivo) o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. 
Na dicção do art. 139 do CTN, o crédito tributário decorre da obrigação 
principal e tem a mesma natureza desta.

De todo modo, é preciso que se entenda que obrigação e crédito são duas 
fases da mesma relação jurídica (...)

(...) a primeira, denominada obrigação tributária, que surge pela ocorrência 
do fato gerador; e a segunda, crédito tributário, que se constitui a partir da 
atividade conhecida como lançamento.

(...) 

Resumidamente, o fato gerador dá nascimento à obrigação tributária, o 
lançamento constitui o crédito tributário e a inscrição em dívida ativa torna 
este inexequível.

(...)

O lançamento tem inegável efi cácia declaratória da obrigação tributária, 
eis que se presta a acertar – liquidar – o referido vínculo para tornar exigível 
a prestação tributária.

Item I: Incorreto, nos termos da fundamentação acima.

Item II: Incorreto.

Com efeito, o já mencionado art. 142 do CTN afi rma que “compete à autoridade adminis-
trativa constituir o crédito tributário pelo lançamento”. Daí resulta o caráter dúplice do lançamento: 
declaratório em relação à obrigação tributária e constitutivo no que concerne ao respectivo crédito.

Item III: Correto.

Mauro Luís Rocha Lopes (Direito Tributário Brasileiro, 2011) aponta a possível verifi cação 
fática de duas fases distintas do lançamento tributário: a fase ofi ciosa e a fase contenciosa:

Notifi cado o sujeito passivo da liquidação do vínculo tributário, diz-se 
que está consumada a fase ofi ciosa do lançamento e constituído o crédito 
tributário. É certo que tal constituição, nesse instante ainda não pode ser 
considerada defi nitiva, pois impugnação eventualmente oferecida pelo 
obrigado pode levar a Administração a anular ou alterar o lançamento.

(...)
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A possibilidade de o sujeito passivo se insurgir na via administrativa contra 
o lançamento não pode ser recusada pela legislação do ente tributante, 
diante do princípio constitucional que assegura o contraditório e a ampla 
defesa em sede administrativa (art. 5º, LV). No caso em que o obrigado 
exercer essa faculdade, instando outro órgão da Administração Fiscal a 
rever o procedimento de constituição do crédito, defl agra-se a chamada 
fase contenciosa do lançamento.

- GABARITO DA QUESTÃO: D.

12 - QUESTÃO:

Consoante as disposições do CTN, analise os itens a seguir:

I - A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa 
plena, ressalvadas, dentre outras, as limitações contidas na Constituição Federal e nas 
Constituições dos Estados.

II - A competência tributária é delegável. A capacidade tributária ativa, no entanto, não pode ser 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra.

III - Tendo em vista que o não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica 
de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído, o ente titular da 
competência tributária será, sempre e necessariamente, sujeito ativo da obrigação tributária 
originada de fatos geradores previstos na lei de tributação que tiver editado.

Está correto o que se afi rma em:

a) I e II.

b) I, II e III.

c) I.

d) III.

- RESPOSTA: Alternativa C.

- PONTO DO EDITAL: O Estado e o poder de tributar. Direito tributário: conceito e princípios. O sistema 
Tributário Nacional. Princípios gerais. Limitações do poder de tributar. Repartições das receitas tribu-
tárias. 

- COMENTÁRIOS:

O conhecimento dos dispositivos do CTN que disciplinam a matéria é essencial, pois, ainda 
que não previstos especifi camente no edital, servem de regulamentação à Constituição Federal quan-
do esta trata do Sistema Tributário Nacional, especialmente da questão da competência.

Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende 
a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na 
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Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas 
do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em 
parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência 
legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções 
de arrecadar ou fi scalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou 
decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 
jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da 
Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que 
competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral 
da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de 
direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

Art. 8º O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa 
jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído.

Com efeito, a Constituição não cria tributos, ela apenas prevê a possibilidade de instituição 
correlata, estabelecendo o arcabouço normativo a ser observado.

Competência tributária é, assim, a prerrogativa constitucionalmente estabelecida em prol 
dos entes políticos para a instituição e majoração de tributos.

Para Hugo de Brito Machado (Curso de Direito Tributário):

A atribuição constitucional de competência tributária compreende a 
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na 
Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas 
do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o que estabelece o Código 
Tributário Nacional.

Nessa senda, ensina Mauro Luís Rocha Lopes, em Direito Tributário Brasileiro:

A competência tributária, portanto, consiste na faculdade 
constitucionalmente assegurada às pessoas jurídicas de direito público 
interno para instituir tributos através de lei, a fi m de garantir fonte própria 
de receita que lhes permita gozar de efetiva autonomia, ainda que tenham 
de dividir parte da arrecadação com outras entidades federativas.

A atribuição constitucional de competência acaba se revelando, também, 
verdadeira limitação do poder de tributar. Com efeito, ao deferir a 
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uma pessoa política competência privativa para tributar determinada 
materialidade, o Constituinte, de fato, cria limitação dúplice: uma, para 
a própria entidade agraciada, que, no exercício de sua competência, não 
poderá extrapolar os limites indicados no modelo constitucional do tributo; 
outra, para os demais entes, vedado que se lhes revela invadir o campo e 
incidência tributária reservado à primeira.

(...)

Classifi ca-se a competência em: a) privativa – União, arts. 148, 149, caput, 
e 153; Estados, art. 155; Municípios, arts. 149-A e 156; DF, arts. 149-A, 155 e 
156; b) residual – União, arts. 154, I e 195, § 4º; c) extraordinária – União, art. 
154, II; e d) comum – União, Estados, DF e Municípios, em relação a taxas e 
contribuições de melhoria, tributos contraprestacionais que são devidos 
ao ente estatal que houver desempenhado a específi ca atividade por eles 
remunerada.

(...)

Quando se afi rma que a competência tributária é indelegável, quer-se dizer 
que a instituição do tributo há de se dar única e exclusivamente através 
de lei proveniente da casa legislativa da entidade (União, Estado, DF ou 
Município) que a Constituição expressamente tenha indicado como titular 
e tal faculdade.

Contudo, não se pode afi rmar que o ente titular da competência tributária 
será, sempre e necessariamente, sujeito ativo da obrigação tributária 
originada de fatos geradores previstos na lei de tributação que tiver editado.

Sujeito ativo da obrigação tributária, segundo dispõe o CTN, em seu art. 
119, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para 
exigir seu cumprimento. A capacidade tributária ativa revela-se, assim, a 
capacidade para fi gurar no polo ativo de obrigações tributárias, ou seja, a 
capacidade para ser credor de prestações tributárias.

FIQUE LIGADO:  A competência tributária é facultativa ou obrigatória?

Partindo de uma interpretação estrita do artigo 145 da CF, a doutrina majoritária entende 
que a competência tributária é uma faculdade do ente político:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios PODERÃO 
instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específi cos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. (Destaque 
acrescido).

Todavia há críticas à referida interpretação e a mais importante residiria na previsão do 
artigo 11 da LC n. 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que enuncia:



26

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 
fi scal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação.

 Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para 
o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.

O STF, instado a se manifestar sobre a validade do dispositivo acima, considerou-o consti-
tucional (em sede de medida cautelar na ADI 2.238) por tratar de transferências voluntárias e não das 
transferências obrigatórias previstas na Carta Magna.

Com efeito, não seria razoável obrigar os entes políticos a instituírem todos os tributos 
constitucionalmente previstos quando, por exemplo, o custo da cobrança fosse superior à receita ob-
tida (o que costuma ocorrer em pequenos municípios, por exemplo).

Assim, pode-se concluir que a competência tributária é indelegável, facultativa, inca-
ducável, inalterável e irrenunciável.
FONTE: Manual de Direito Tributário, Josiane Minardi.

Item I: Correto, nos termos do art. 6º, caput, do CTN.

Item II: Errado, conforme art. 7º, do CTN.

Item III: Errado.

Uma vez que é possível a delegação da capacidade tributária ativa (art. 7º, CTN), nem sem-
pre o ente competente para instituir o tributo ocupará o polo ativo da obrigação tributária.

- GABARITO DA QUESTÃO: C.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
 Prof. Tiago Melo

13 - QUESTÃO:

No tocante à organização da Administração Pública, assinale a alternativa correta:

a) Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções 
estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. A 
despeito disso, ostentam personalidade jurídica própria.

b) Órgãos independentes são os previstos na Constituição e representativos dos Poderes do 
Estado, não estando subordinados a nenhum outro órgão.

c) Considera-se desconcentração a transferência, pela administração, da atividade administrativa 
para outra pessoa, física ou jurídica, integrante do aparelho estatal.

d) Em âmbito federal, a iniciativa de lei para criação de ente da administração indireta é privativa 
do Presidente do Congresso Nacional.

- RESPOSTA: Alternativa B.

- PONTO DO EDITAL: Administração pública direta e indireta. Centralização, descentralização e des-
concentração. Autarquias. Fundações. Empresas Estatais. Agências executivas e reguladoras. As enti-
dades paraestatais e o terceiro setor. 

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Incorreta.

Nos termos da doutrina clássica de Hely Lopes Meirelles, órgãos públicos são “centros de 
competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação 
é imputada à pessoa jurídica a que pertencem”.

De tal conceito, conclui-se que os órgãos públicos são unidades que congregam certas atri-
buições, não se confundem com os agentes públicos que exercem tais competências. Não são pessoas 
jurídicas, mas tão somente complexos de atribuições que integram determinada pessoa jurídica. 

Extrai-se, também, que a fi nalidade dos órgãos é o desempenho das funções estatais que a 
eles forem conferidas, portanto, existem como forma de especialização das funções estatais, sem que, 
contudo, tenham personalidade jurídica própria.

Reiterando: órgãos não possuem personalidade jurídica, em razão disso, não possuem ca-
pacidade processual (capacidade para estar em juízo). Disso se extrai, por exemplo, que não é possí-
vel acionar diretamente em juízo os órgãos públicos em razão de danos causados por seus agentes a 
particulares. É preciso demandar as pessoas jurídicas em relação às quais os órgãos estão inseridos.

OBS.: A jurisprudência, no entanto, tem admitido, de forma excepcional, que os órgãos pú-
blicos de envergadura constitucional, quando atuem na defesa de suas competências ou prerrogativas 
funcionais, violadas por ato de outros órgãos, possam demandar em juízo para defender seus direitos 
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institucionais. É a chamada capacidade judiciária.

Alternativa B: Correta.

Quanto à POSIÇÃO ESTATAL, conforme Hely Lopes Meirelles, os órgãos podem ser:

i) INDEPENDENTES: São os previstos na Constituição e representativos dos Poderes do Es-
tado; não são subordinados hierarquicamente a nenhum outro órgão, sofrem apenas os controles de 
que um Poder exerce sobre outro. Ex.: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, 
Assembleias Legislativas, etc.

ii) AUTÔNOMOS: Estão imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente 
subordinados a eles; possuem ampla autonomia administrativa, fi nanceira e técnica. Ex.: Ministérios, 
Secretarias estaduais e municipais e a AGU.

iii) SUPERIORES: Estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de níveis superio-
res, mas têm poder de direção, controle e decisão; não possuem autonomia administrativa e fi nancei-
ra. Ex.: Procuradorias, coordenadorias, inspetorias, etc.

iv) SUBALTERNOS: Possuem baixo poder de decisão e atribuições meramente de execução. 
Ex.: seções de pessoal, de portaria, de material, etc.

Alternativa C: Incorreta.

Dentre as formas de prestação da atividade administrativa, tem-se:

i) Centralização: ocorre quando a Administração Pública exerce diretamente suas ativida-
des administrativas, por meio das próprias pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios) ou por intermeio dos órgãos que compõem a ADMINISTRAÇÃO DIRETA;

ii) Descentralização: ocorre quando o Estado distribui ou transfere as atividades e serviços 
do Estado para entidades da ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ou para PARTICULARES. Não há hierarquia 
entre a pessoa que transfere e a pessoa que recebe atribuições.

OBS.: DESCENTRALIZAÇÃO: pressupõe, pelo menos, duas pessoas; a PESSOA POLÍTICA a 
transferir atribuições a PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA (de direito público ou de direito privado).

iii) Concentração: ausência de distribuição de tarefas entre repartições internas. Como o 
nome pressupõe, as competências são centralizadas, inexistindo mais de um órgão.

iv) Desconcentração: distribuição INTERNA de competências dentro da mesma pessoa ju-
rídica. Pressupõe a transferência de atribuições ENTRE ÓRGÃOS que integram a MESMA PESSOA JURÍ-
DICA. Há disposição interna dos órgãos de forma hierarquizada.

Alternativa D: Incorreta.

O art. 37, XIX, da Constituição Federal traz disposição importante acerca da criação de tais 
entidades, que preceitua a seguinte regra:
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Art. 37. (...)

XIX - somente por lei específi ca poderá ser criada autarquia e autorizada 
a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, defi nir as áreas 
de sua atuação.

Assim, depreende-se que autarquias só podem ser criadas, necessariamente, por lei es-
pecífi ca, estando, desde a vigência da lei, criadas e dotadas de personalidade jurídica, tendo em vista 
que tal espécie de entidade é dotada de personalidade jurídica de direito público.

Já as entidades administrativas de direito privado têm sua criação apenas autorizadas por 
lei, estando sua existência e personalidade jurídica condicionada ao arquivamento de seus atos cons-
titutivos no registro competente (junta comercial ou registro civil da pessoa jurídica, conforme o caso).

No caso do Poder Executivo Federal, a iniciativa da lei de criação do ente da administração 
indireta é privativa do Presidente da República, haja vista a utilização do art. 61, §1º, II, e, da Cons-
tituição Federal, por interpretação em sentido amplo da palavra “órgãos”. Essa regra é extensível aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo sido reconhecida pelo STF, em aplicação do princípio da 
simetria. Segue a trecho do Informativo 382 que dispõe sobre a ADI 2.750/ES, que traz tal entendimen-
to do STF:

Por entender caracterizada a afronta à competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo para dispor sobre a criação de órgãos e entidades da 
administração pública (CF, art. 61, § 1º, II, e), de observância obrigatória 
pelos Estados-membros, o Tribunal julgou procedente pedido formulado 
em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo 
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 239/2002, de 
iniciativa da Assembleia Legislativa daquele Estado, que, alterando as Leis 
Complementares 81/96 (que institui o Sistema Estadual de Política Agrícola, 
Agrária e Pesqueira do Estado) e 169/99, dispõe sobre a criação, extinção, 
liquidação e composição de entidades públicas, bem como autoriza o Poder 
Público a abrir créditos adicionais para o cumprimento da lei. 

ADI 2750/ES, rel. Min. Eros Grau, 6.4.2005. (ADI-2750).

- GABARITO DA QUESTÃO: B.

14 - QUESTÃO:

A exteriorização da vontade administrativa pode ocorrer de diversas formas, notadamente por 
meio de manifestações unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Analise as assertivas abaixo e 
marque a correta.

a) O ato administrativo se relaciona com o exercício da função administrativa, exclusivamente 
no âmbito do Poder Executivo. 
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b) O ato administrativo vinculado é aquele que não admite juízo de valor, ou seja, não há margem 
de liberdade para a prática do ato, estando os respectivos elementos condicionados estritamente 
à lei. 

c) O Poder Judiciário não pode rever o motivo e o objeto do ato discricionário.

d) O Poder Judiciário pode fazer apenas o chamado controle de legalidade estrita dos atos 
administrativos.

- RESPOSTA: Alternativa B.

- PONTO DO EDITAL: - Ato administrativo. Fatos da administração. Discricionariedade administrativa.

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Errada.

O ato administrativo caracteriza-se como a manifestação unilateral da Administração Pú-
blica e de seus delegatários, no exercício da função delegada, que, sob o regime de direito público, 
pretenda produzir efeitos jurídicos com o objetivo de implementar o interesse público.

Cumpre frisar que o ato administrativo se relaciona com o exercício da função administrati-
va, independentemente da qualidade do agente. Assim, o ato administrativo é, normalmente, editado 
pelo Poder Executivo, que exerce de maneira típica a função administrativa, mas pode ser editado pelo 
Legislativo e Judiciário quando exerçam de forma atípica função administrativa.

Alternativa B: Correta.

Na realização do ato vinculado não há juízo de valor, ou seja, não há liberdade para a prá-
tica do ato, pois é condicionado à lei. Exemplo: Licença e concessão de aposentadoria. Presentes os 
requisitos ensejadores, o administrado tem o direito subjetivo de exigir a prática do ato.

Já na prática do ato discricionário há certa margem de liberdade para atuação do agente 
público, com considerações de conveniência e oportunidade (nos limites da lei). Exemplo: Autorização 
e permissão de uso.

Quais elementos dos atos são vinculados e quais são discricionários?

a) Competência: Quem defi ne é a lei ou a CF, logo o elemento competência é vinculado. 
Competência é elemento vinculado (sempre), tanto para ato vinculado quanto discricionário.

b) Forma: É a forma prevista em lei. Tal como competência, a forma é elemento sempre 
vinculado.

OBS.: Celso Antônio traz exceção à regra da vinculação da forma.

Diz-se que a forma e a fi nalidade podem ser discricionárias quando a lei assim o determi-
nar. Em regra, são vinculadas, mas pode haver exceção prevista em lei. Exemplo: Art. 62 da Lei 8.666, 
onde a lei confere cinco alternativas, logo, o administrador tem discricionariedade para escolher entre 
as cinco:



31

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência 
e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço.

c) Finalidade: Sempre é a busca pelo interesse público, logo a fi nalidade também é vincu-
lada.

d) Motivo: Depende do ato. Quando o ato for VINCULADO (exemplo: aposentadoria, onde 
o preenchimento dos requisitos é o motivo) o motivo é vinculado. Quando ato for DISCRICIONÁRIO, o 
motivo é discricionário. Por exemplo: permissão de uso de mesas na calçada – autorização para uso de 
bem público. Se o poder público entender ser a rua tranquila, defere a permissão; se for rua perigosa 
não defere. Isso (fato de ser tranquila ou perigosa) é o motivo, que pode ser valorado pelo adminis-
trador conforme o caso concreto. Nesse caso o motivo é discricionário. Se ele pode deferir ou 
indeferir, o objeto também é discricionário.

e) Objeto: Assim como o motivo, depende do ato. Quando ato for vinculado o objeto é 
vinculado. Ou seja, se o cidadão preenche todos os requisitos para a concessão de um direito, não 
pode a autoridade limitá-la mediante considerações de mérito administrativo.

Ante o que se expôs, justifi ca-se a afi rmação de que a discricionariedade dos atos admi-
nistrativos reside nos elementos motivo e/ou objeto. 

Alternativa C: Errada. 

O Poder Judiciário pode rever o MOTIVO e o OBJETO do ato discricionário. Se o motivo é 
falso, logo o ato é ilegal, podendo ser revisto pelo Judiciário. Com o objeto é a mesma coisa. Se o ob-
jeto for ilícito o ato é inválido, podendo ser anulado pelo Poder Judiciário.

Com efeito, motivo e objeto não são o mérito do ato administrativo. O mérito é a liberdade, 
o juízo de valor, presente no motivo e objeto, mas não se confunde com eles. A liberdade e o juízo de 
valor não podem ser revistos. O que pode ser revista é a legalidade do ato.

Alternativa D: Errada.

O Poder Judiciário não realiza controle de mérito dos atos administrativos, mas apenas 
o chamado controle de legalidade. No entanto, a legalidade tem sido entendida em sentido lato, ou 
seja, abrangendo não só a lei como também os princípios constitucionais, notadamente o princípio da 
proporcionalidade.

Dessa forma, um ato desproporcional ou irrazoável é considerado ilegal (em sentido am-
plo), podendo sofrer o controle do Poder Judiciário, o que, de certa forma, acabaria por atingir refl e-
xamente o mérito do ato.

- GABARITO DA QUESTÃO: B.
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15 - QUESTÃO:

Considere as seguintes afi rmações:

I - O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade 
se houver demonstração de prejuízo à defesa.

II - Não se admite prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que 
devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

III - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a 
ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo 
que benefi cie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão.

Está correto o que se afi rma apenas em:

a) II e III.

b) I.

c) I e III.

d) II.

- RESPOSTA: Alternativa C.

- PONTO DO EDITAL: Servidores públicos. Agentes públicos. 

- COMENTÁRIOS:

Item I: Correto.

Segundo o art. 5º, LV, da CF, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes;”.

O contraditório se refere à necessidade de informação da existência de todos os atos do 
processo, além da possibilidade de reação aos atos desfavoráveis.

A ampla defesa pressupõe a prerrogativa de se defender de acusações com todos os meios 
e recursos admitidos para evitar sanções ou prejuízos.

O STJ entende que as irregularidades verifi cadas no processo administrativo disciplinar, 
para justifi carem a sua anulação, devem ser graves a ponto de afetar as garantias do devido processo 
legal, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor, segundo o 
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). (STJ. 3ª Seção. RO nos EDcl nos 
EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, julgado em 25/10/2017).

Nessa senda, foi editada a Súmula 592:
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Súmula 592-STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo 
administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de 
prejuízo à defesa.

Item II: Incorreto, nos termos da Súmula n. 591 do STJ:

Súmula 591-STJ: É permitida a “prova emprestada” no processo 
administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo 
competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Item III: Correto.

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a am-
pla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que benefi -
cie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão, pois nesse caso o contraditório já ocorreu perante a Ad- ministração Pública, já que 
se trata de ato complexo que precisa da manifestação da Administração e do TCU (Súmula Vinculante 
3 - STF).

Caso o Tribunal de Contas de União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão após mais de cinco anos, há necessidade de assegurar aos interessa-
dos as garantias do contraditório e da ampla defesa. (STF, MS 26053, Relator Ministro Ricardo Lewan-
dowski, Tribunal Pleno, julgamento em 18.11.2010, DJe de 23.2.2011).

- GABARITO DA QUESTÃO: C.

16 - QUESTÃO:

Dentre os princípios básicos da Administração Pública, assinale aquele que não está expressamente 
previsto no artigo 37 da Constituição de 1988:

a) Efi cácia.

b) Efi ciência.

c) Publicidade.

d) Legalidade.

- RESPOSTA: Alternativa A.

- PONTO DO EDITAL: Princípios de direito administrativo. Administração pública. A supremacia e a 
indisponibilidade do interesse público. 

- COMENTÁRIOS:

A questão exige mero conhecimento do Texto Constitucional que, no artigo 37, elenca 
como princípios básicos da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e efi ciência:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
efi ciência e, também, ao seguinte:

Alternativa A: Incorreta.

- GABARITO DA QUESTÃO: A.
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 Normativos TJ-MG 
Prof. Liana Alencar

  17 - QUESTÃO:

De acordo com as disposições da Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça sobre a função 
de juiz leigo, é correto afi rmar que:

a) Os juízes leigos, quando remunerados ou indenizados a qualquer título, serão recrutados por 
prazo determinado, vedada a recondução, por meio de processo seletivo público de provas e 
títulos, ainda que simplifi cado, conduzido por critérios objetivos.

b) O exercício das funções de juiz leigo, considerado de relevante caráter público, sem vínculo 
empregatício ou estatutário, é temporário e pressupõe capacitação posterior ao início das 
atividades.

c) A remuneração dos juízes leigos, quando houver, será estabelecida por ato homologado, isto 
é, projeto de sentença ou acordo celebrado entre as partes. 

d) A remuneração, em qualquer caso, não poderá ultrapassar o maior cargo cartorário de terceiro 
grau de escolaridade do primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça, ou outra equiparação, 
a critério do Tribunal.

- RESPOSTA: Alternativa C.

- PONTO DO EDITAL: Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça.

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Incorreta.

A Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça é de leitura (e releitura) indispensável 
para acertamos todas as questões da nossa matéria! 

Irei formular as questões com as principais apostas, mas gostaria que vocês corrigissem 
a rodada com os normativos e resoluções ao lado e sempre lessem os artigos próximos ao que foi 
cobrado na questão. Isso fará com que os dispositivos sejam bem compreendidos e memorizados 
(essa dica vale para as demais matérias também!).

Vamos lá!

Os juízes leigos, quando remunerados ou indenizados a qualquer título, serão recrutados 
por prazo determinado, permitida uma recondução:

Art. 2º Os juízes leigos, quando remunerados ou indenizados a qualquer 
título, serão recrutados por prazo determinado, permitida uma recondução, 
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por meio de processo seletivo público de provas e títulos, ainda que 
simplifi cado, conduzido por critérios objetivos.

Parágrafo único. O processo seletivo será realizado conforme os critérios 
estabelecidos pelas respectivas coordenações estaduais do sistema dos 
Juizados Especiais.

Alternativa B: Incorreta.

A capacitação dos juízes leigos deverá ser anterior à entrada em exercício. Ou seja, depois 
que vocês passarem (#oremos), serão convocados para participar de um curso de formação que irá 
capacitá-los para o exercício da função:

Art. 3º O exercício das funções de juiz leigo, considerado de relevante 
caráter público, sem vínculo empregatício ou estatutário, é temporário e 
pressupõe capacitação anterior ao início das atividades.

Alternativa C: Correta.

A Resolução lista os atos (homologados) pelos quais os juízes leigos serão remunerados, 
sendo eles:

- Projeto de sentença;
- Acordo celebrado entre as partes.

Da mesma maneira que a Resolução lista quais atos homologados serão computados para 
efeito remuneração, também traz os atos que não serão computados (rol EXEMPLIFICATIVO – “sem 
prejuízo de outras situações que venham a ser regulamentadas pelo Tribunal”):

- Homologações de sentença de extinção do processo (no caso de ausência do autor);
- Homologações de sentença de no caso de desistência;
- Homologações de sentença em embargos de declaração.

Art. 8º A remuneração dos juízes leigos, quando houver, será estabelecida 
por ato homologado, isto é, projeto de sentença ou acordo celebrado entre 
as partes, observado o disposto no art. 12.1

[...]

§ 2º Não serão computadas para efeito de remuneração as homologações de 
sentença de extinção do processo, no caso de ausência do autor, desistência 
e embargos de declaração, sem prejuízo de outras situações que venham a 
ser regulamentadas pelo Tribunal.

Alternativa D: Incorreta.

A própria Resolução fi xa qual será o paradigma remuneratórios dos juízes leigos: não 
poderá ultrapassar o maior cargo cartorário de terceiro grau de escolaridade do primeiro grau de 
jurisdição do Tribunal de Justiça.

1  Art. 12. Cada unidade do Juizado manterá sistema de avaliação do desempenho das atribuições dos juízes leigos, 
aferindo também a satisfação do usuário do sistema, para fi ns de verifi car o bom funcionamento e estimular a melhoria 
contínua dos serviços prestados pelo Sistema dos Juizados Especiais.
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Conclui deixando expresso que é vedada qualquer outra equiparação:

Art. 8º. [...] § 1º A remuneração, em qualquer caso, não poderá ultrapassar 
o maior cargo cartorário de terceiro grau de escolaridade do primeiro grau 
de jurisdição do Tribunal de Justiça, vedada qualquer outra equiparação.

 - GABARITO DA QUESTÃO: C.

18 - QUESTÃO:

A Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça fi xa regras sobre a gestão exercida com o fi m 
de verifi car o bom funcionamento e estimular a melhoria contínua dos serviços prestados pelo 
Sistema dos Juizados Especiais, sendo correto afi rmar a respeito:

a) Compete exclusivamente ao juiz togado a responsabilidade disciplinar e de avaliação dos 
juízes leigos.

b) O juiz leigo fi ca subordinado às orientações e ao entendimento jurídico do juiz togado.

c) Ao magistrado da unidade incumbe o dever de fi scalizar e coordenar o trabalho de juízes 
leigos, podendo se ausentar da unidade do Juizado Especial durante a realização das audiências.

d) O juiz leigo terá o prazo máximo de 15 dias, a contar do encerramento da instrução, para 
apresentar o projeto de sentença, que só poderá ser entranhado aos autos e disponibilizado para 
o público externo no sistema de informática caso seja homologado.

- RESPOSTA: Alternativa B.

- PONTO DO EDITAL:  Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça.

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Incorreta.

A responsabilidade disciplinar e de avaliação dos juízes leigos compete ao juiz togado e à 
Coordenação do Sistema dos Juizados Especiais:

Art. 9º Compete ao juiz togado e à Coordenação do Sistema dos Juizados 
Especiais a responsabilidade disciplinar e de avaliação dos juízes leigos, 
entendidas como meio para verifi car o bom funcionamento e estimular 
a melhoria contínua dos serviços prestados pelo Sistema dos Juizados 
Especiais. [...]

Alternativa B: Correta.

O juiz leigo fi cará subordinado às orientações e ao entendimento jurídico do juiz togado 
(normalmente, aquele com quem atuará diretamente):
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Art. 9º. [...] Parágrafo único. O juiz leigo fi ca subordinado às orientações e 
ao entendimento jurídico do juiz togado.

Alternativa C: Incorreta.

O juiz togado não poderá se ausentar! Ele deverá estar presente no Juizado Especial durante 
a realização das audiências (até para verifi car a boa condução do ato, avaliar a atuação do juiz leigo e 
conceder eventual orientação e jurídica):

Art. 10. Ao magistrado da unidade incumbe o dever de fi scalizar e coordenar 
o trabalho de juízes leigos, devendo estar presente na unidade do Juizado 
Especial durante a realização das audiências.

Alternativa D: Incorreta.

O prazo para apresentação do projeto de sentença é de 10 dias!!! O termo inicial é o 
encerramento da instrução e a condição para ser entranhado nos autos e disponibilizado para o público 
externo no sistema de informática é a homologação pelo juiz togado:

Art. 11. O juiz leigo terá o prazo máximo de 10 dias, a contar do encerramento 
da instrução, para apresentar o projeto de sentença, que só poderá ser 
entranhado aos autos e disponibilizado para o público externo no sistema 
de informática caso seja homologado. 

Parágrafo único. À Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados incumbe 
regrar as sanções para o caso de descumprimento injustifi cado do prazo 
estabelecido.

 - GABARITO DA QUESTÃO: B.

19 - QUESTÃO:

A Resolução nº 792/2015 (Alterada pela Resolução nº 802/2015) dispõe sobre a função de juiz 
leigo, de que trata a Lei federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no âmbito dos Juizados 
Especiais do Estado de Minas Gerais. 

Sobre suas disposições, é correto afi rmar:

a) O exercício da função de juiz leigo é temporário e não gera vínculo empregatício ou estatutário, 
mas é devida obrigação de natureza previdenciária.

b) O efetivo exercício da função de juiz leigo será considerado título em todos os concursos 
públicos do Estado de Minas Gerais.

c) O juiz leigo exercerá suas funções sob a supervisão e a orientação da Coordenação do Sistema 
Estadual dos Juizados, com fi ns de aprendizagem profi ssional.

d) É vedado o exercício da função de juiz leigo no âmbito dos Juizados Especiais Criminais do 
Estado de Minas Gerais. 
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- RESPOSTA: Alternativa D.

- PONTO DO EDITAL: Resolução nº 792/2015 do TJMG.

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Incorreta.

Além de ser temporário e não gerar vínculo empregatício, o exercício da função de juiz leigo 
também não gera obrigação de natureza previdenciária:

Art. 2º As funções de juiz leigo serão exercidas por advogados com mais de 
dois anos de experiência jurídica, na condição de Auxiliares da Justiça.

[...]

§ 2º O exercício da função de juiz leigo é temporário e não gera vínculo 
empregatício ou estatutário, nem obrigação de natureza previdenciária.

Alternativa B: Incorreta.

O exercício da função de juiz leigo será sim considerado título em concurso público, mas da 
magistratura de carreira do Estado de Minas Gerais (e não para todos):

Art. 2º [...]

§ 3º O efetivo exercício da função de juiz leigo, ininterruptamente, pelo 
prazo mínimo de dois anos, será considerado:

I - serviço público relevante; e

II - título em concurso público para a magistratura de carreira do Estado de 
Minas Gerais.

Alternativa C: Incorreta.

Em sintonia com a Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça, o juiz de direito do 
Sistema dos Juizados Especiais irá supervisionar e orientar as funções do juiz leigo:

Art. 2º [...]

§ 1º O juiz leigo exercerá suas funções sob a supervisão e a orientação de 
juiz de direito do Sistema dos Juizados Especiais, com fi ns de aprendizagem 
profi ssional.

Alternativa D: Correta.

ATENÇÃO!!! Alternativas com “vedado” fazem nossas orelhas se levantarem, porém, nesse 
caso, está correto (embora não seja essa a regra em outros Tribunais de Justiça, onde os juízes leigos, 
em regra, podem atuar nos juizados cíveis, criminais e da Fazenda Pública):
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Art. 2º [...]

§ 4º O juiz leigo exercerá suas funções no âmbito dos Juizados Especiais 
Cíveis e da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.

§ 5º É vedado o exercício da função de juiz leigo no âmbito dos Juizados 
Especiais Criminais do Estado de Minas Gerais.

 - GABARITO DA QUESTÃO: D.

20 - QUESTÃO:

A Portaria Conjunta nº 880/PR/2019 dispõe sobre a atividade dos juízes leigos no âmbito do 
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais.

a) Com exceção dos atos meramente ordinatórios, todos os despachos e as decisões interlocutórias 
proferidos pelo juiz leigo em audiência deverão ser registrados em ata e homologados pelo 
magistrado responsável, “a posteriori”, na própria ata da audiência ou na homologação do 
projeto de sentença.

b) Durante a ausência do magistrado responsável em razão de férias, licenças ou afastamentos 
legais, o juiz leigo também se ausentará do Juizado.

c) O índice de celeridade na elaboração dos projetos de sentença não será considerado no controle 
e na fi scalização das atividades dos juízes leigos, pois é preferível a qualidade.

d) A audiência de conciliação convertida em audiência de instrução e julgamento será computada, 
para fi ns de produtividade, como conciliação e instrução e julgamento.

- RESPOSTA: Alternativa A.

- PONTO DO EDITAL: Portaria Conjunta nº 880/PR/2019.

- COMENTÁRIOS:

Alternativa A: Correta.

O mesmo alerta da questão passada serve aqui: cuidaaado com questões que trazem 
“todos”. Maaas, nesse caso, está correto! Trata-se da redação do § 4º do art. 6º:

Art. 6º Cumpre ao juiz de direito programar as atividades do juiz leigo 
designado para exercer suas atividades na respectiva unidade judiciária, de 
acordo com as diretrizes do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados 
Especiais. 

§ 1º O magistrado deverá cuidar para que sejam encaminhados ao juiz leigo 
processos em número sufi ciente à obtenção da produtividade mínima 
prevista no art. 11 da Resolução do Órgão Especial nº 792, de 2015. 
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§ 2º Ao programar as atividades, o magistrado deverá atentar para que os 
atos a serem praticados pelo juiz leigo não excedam o teto de remuneração 
previsto no § 2º do art. 11 da Resolução do Órgão Especial nº 792, de 2015. 

§ 3º As sessões de conciliação e as audiências de instrução presididas pelo 
juiz leigo serão pessoalmente supervisionadas pelo juiz de direito. 

§ 4º Com exceção dos atos meramente ordinatórios, todos os despachos e 
as decisões interlocutórias proferidos pelo juiz leigo em audiência deverão 
ser registrados em ata e homologados pelo magistrado responsável, «a 
posteriori», na própria ata da audiência ou na homologação do projeto de 
sentença. 

§ 5º O juiz leigo poderá, sob a supervisão do juiz de direito, coordenar o 
turno da audiência de conciliação, subscrevendo todas as atas, mesmo 
aquelas em que não tenha intervindo diretamente.

Esquematizado:

- Com exceção dos atos meramente ordinatórios.
- Todos os despachos e as decisões interlocutórias.
- Proferidos pelo juiz leigo em audiência.
- Deverão ser registrados em ata.
- E homologados pelo magistrado responsável, “a posteriori”.
- Na própria ata da audiência ou na homologação do projeto de sentença.

Alternativa B: Incorreta.

Nada disso! Se o magistrado responsável se ausentar, o seu substituto legal irá programar 
as atividades e homologar os atos praticados pelo juiz leigo:

Art. 7º Durante a ausência do magistrado responsável em razão de férias, 
licenças ou afastamentos legais, caberá a seu substituto legal programar as 
atividades e homologar os atos praticados pelo juiz leigo.

Alternativa C: Incorreta.

Produtividade!

Celeridade!

Assiduidade! 

Conduta profi ssional! 

Ética!

São esses os aspectos a serem observados no controle e na fi scalização dos juízes leigos 
(exercidos pelos juízes de direito ao qual estiverem vinculados):
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Art. 8º O controle e a fi scalização das atividades dos juízes leigos serão 
exercidos pelos juízes de direito ao qual estiverem vinculados, observando-
se: 

I - o índice de produtividade; 

II - o índice de celeridade na elaboração dos projetos de sentença; 

III - a assiduidade, a conduta profi ssional e a ética compatíveis com as 
normas aplicáveis ao exercício das funções, assim como em relação ao 
Código de Ética dos Juízes Leigos, previsto no Anexo II da Resolução do CNJ 
nº 174, de 2013; 

IV - a aptidão para conciliar. 

§ 1º Não serão computados, para fi ns de produtividade dos juízes leigos, os 
atos cuja homologação for recusada pelos juízes de direito responsáveis. 

§ 2º As homologações de sentença a que se refere o § 3º do art. 11 da 
Resolução do Órgão Especial nº 792, de 2015, serão computadas para fi ns 
de produtividade. 

§ 3º A audiência de conciliação convertida em audiência de instrução e 
julgamento será computada, para fi ns de produtividade, apenas como 
instrução e julgamento.

Alternativa D: Incorreta.

Se a audiência de conciliação for convertida em audiência de instrução e julgamento, 
somente será computada, para fi ns de produtividade, como audiência de instrução de julgamento:

Art. 8º [...]

§ 3º A audiência de conciliação convertida em audiência de instrução e 
julgamento será computada, para fi ns de produtividade, apenas como 
instrução e julgamento.

Esquematizando:

Na hipótese de ausência do réu, o projeto de sentença homologado será sim computado 
para fi ns de remuneração do juiz leigo (leiam com bastante atenção esse artigo, pois, além de extenso, 
ele é muito intere$$ante):

Art. 10. Os juízes leigos serão retribuídos da seguinte forma: 

I - R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por projeto de sentença referente à 
audiência de instrução e julgamento homologado; 

II - R$ 30,00 (trinta reais) por projeto de sentença de julgamento antecipado 
da lide homologado; 

III - R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por termo de acordo lavrado em audiência 
de conciliação ou em audiência de instrução e julgamento homologado. 
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§ 1º Não haverá retribuição aos juízes leigos por: 

I - atos não homologados pelo magistrado responsável; 

II - projetos de sentença de extinção de processo, no caso de ausência do 
autor, desistência e embargos de declaração, ainda que homologados, nos 
termos do § 2º do art. 8º da Resolução do CNJ nº 174, de 2013. 

III - acordos juntados aos autos pelas partes, fora das audiências. 

§ 2º Na hipótese de ausência do réu, o projeto de sentença homologado 
será computado para fi ns de remuneração do juiz leigo. 

§ 3º Em observância do § 2º do art. 11 da Resolução do Órgão Especial nº 
792, de 2015, não haverá retribuição de valor superior ao PJ-42 do cargo 
de Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de 
Justiça, mesmo que sejam praticados e homologados atos que excedam 
àquele valor. 

§ 4º Os atos praticados e homologados, que ensejarem retribuições em 
montante superior ao limite mencionado no parágrafo anterior, poderão 
ser pagos nos meses seguintes àquele em que foram praticados, a critério 
da Presidência do Tribunal de Justiça, e desde que, cumulativamente: 

I - o juiz de direito justifi que à Presidência do Tribunal de Justiça a 
necessidade ou conveniência da prática dos atos que ensejarem o 
pagamento superior ao limite; 

II - não haja pagamento superior ao limite máximo, mencionado no § 3º 
deste artigo, no mês em que as retribuições forem efetivamente pagas; 

III - haja disponibilidade orçamentária e fi nanceira para o pagamento. 

§ 5º A justifi cativa de que trata o inciso I do § 4º deste artigo deverá ser 
encaminhada até o quinto dia útil subsequente ao fi nal do período de 
apuração, devidamente assinada pelo juiz de direito, pelo juiz leigo e pelo 
gerente de secretaria. 

§ 6º A Presidência do Tribunal de Justiça poderá reajustar os valores 
fi xados para a retribuição dos atos praticados pelos juízes leigos nesta 
Portaria Conjunta e nos editais quando verifi car sua defasagem econômica 
em razão de processo infl acionário, ou, quando constatar que os valores 
estabelecidos se mostrarem insufi cientes ao melhor aproveitamento 
dessa função auxiliar, segundo critérios de conveniência e disponibilidade 
orçamentária e fi nanceira do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
- TJMG.

- GABARITO DA QUESTÃO: A. 


