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CONCURSO PÚBLICO nº 001/2016 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 008 

 

 
DIVULGA RESULTADO PRELIMINAR DO 
CONCURSO 001/2016, GABARITO OFICIAL E 
JULGAMENTO DE RECURSOS. 
 
 

A Senhora NÁDIA LOPES, presidente da Comissão Examinadora do 
Concurso Público nº 001/2016, nomeada pela Portaria nº 046 de 1º de abril 
de 2016, em cumprimento ao disposto no item 18.6 do Edital de Concurso 
Público nº 001/2016, torna público o que segue: 

 
 

1. RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, 
conforme ANEXO I deste Edital Complementar; 
 

2. GABARITO OFICIAL PÓS-RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2016, conforme ANEXO II deste Edital Complementar; 
 

3. JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS RELATIVOS AO 
GABARITO PRELIMINAR, conforme ANEXO III deste Edital 
Complementar; 
 

4. JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA 
DIVULGAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS: permanece inalterado 
em relação à lista divulgada através do Edital Complementar nº 007, 
publicado em 08 de junho de 2016, conforme Anexo I, considerando que 
não houve nenhuma interposição de recurso. 

 
Fica aberto o prazo de recurso relativo ao Resultado Preliminar do 

Concurso Público nº 001/2016, a partir das 00h00 do dia 16/06/2016 até às 

23h59 do dia 17/06/2016, nos termos do Edital. 

 
A íntegra deste Edital poderá ser consultada no site oficial da Câmara 

Municipal de Lucas do Rio Verde: www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br, no 
mural oficial da Câmara, no site da Empresa executora 
www.grupoatame.com.br/concurso e no site www.tce.mt.gov.br/diario. 
 
 
 

Lucas do Rio Verde, 15 de junho de 2016. 
 
 

Nádia Lopes 
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público 

http://www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br/
http://www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br/
http://www.grupoatame.com.br/concurso
http://www.tce.mt.gov.br/diario


Nascimento Col E P T Total Sit

25/06/1993 1     40,0     12,0      -       70,0 AP

30/11/1986 2     36,0     10,0    2,0     64,0 CL

13/06/1987 3     32,0     10,0    2,0     64,0 CL

13/08/1988 4     40,0       4,0    2,0     62,0 CL

06/12/1977 5     36,0       8,0    2,0     62,0 CL

18/10/1985 6     32,0     12,0    2,0     62,0 CL

22/07/1981 7     32,0     10,0    2,0     62,0 CL

31/12/1985 8     36,0     12,0      -       60,0 CL

05/10/1987 9     36,0     10,0      -       60,0 CL

27/03/1989 10     32,0       8,0    2,0     60,0 CL

08/05/1990 11     28,0     10,0    2,0     60,0 CL

20/09/1986 12     32,0       8,0    2,0     56,0 CL

21/01/1982 13     32,0       4,0      -       50,0 CL

12/05/1992 14     24,0     10,0      -       50,0 CL

04/06/1978 15     24,0     12,0    2,0     48,0 DE

19/10/1990 16     20,0     12,0      -       48,0 DE

29/09/1988 17     32,0       4,0      -       46,0 DE

06/01/1993 18     32,0       4,0      -       46,0 DE

05/08/1985 19     16,0       8,0    2,0     46,0 DE

05/05/1983 20     28,0       6,0      -       44,0 DE

07/10/1992 21     20,0     10,0      -       44,0 DE

15/02/1988 22     20,0     10,0    2,0     44,0 DE

20/04/1976 23     20,0       4,0    2,0     44,0 DE

02/03/1981 24     24,0       2,0      -       40,0 DE

22/11/1970 25     24,0       4,0      -       38,0 DE

14/11/1991 26     20,0       8,0      -       38,0 DE

24/09/1993 27     20,0       8,0      -       38,0 DE

19/06/1985 28     20,0       4,0      -       38,0 DE

30/05/1993 29     12,0       8,0      -       34,0 DE

02/04/1980 30     12,0       6,0      -       32,0 DE

16/12/1987 31     16,0       4,0      -       30,0 DE

21/06/1987 32       8,0       8,0      -       30,0 DE

27/01/1969 -        -          -        -          -   RU

13/10/1982 -        -          -        -          -   RU

25/08/1987 -        -          -        -          -   RU

21/10/1988 -        -          -        -          -   RU

10/06/1989 -        -          -        -          -   RU

26/07/1989 -        -          -        -          -   RU

22/10/1989 -        -          -        -          -   RU

08/06/1991 -        -          -        -          -   RU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - CMLRV

CÂMARA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

LUCAS DO RIO VERDE/MT

RELAÇÃO DE CANDIDATOS  - RESULTADO PRELIMINAR

ANEXO I

0000000056 JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA FILHO     18,0 

0000000030 CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO     16,0 

Cargo: 001 - ADVOGADO

Inscrição Nome G

0000000017 WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO     16,0 

0000000002
BRUNO SÁTIRO MENDONÇA DE SOUZA 

SALES
    16,0 

0000000048 LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES     20,0 

0000000055 FABIOLA PELICIOLI ALBRECHT     16,0 

0000000042 GUIDO CARO FRITSCH     14,0 

0000000052 BRUNO VINICIUS SANTOS     18,0 

0000000013 MARCELE INES ROOS     18,0 

0000000063 CARLA ANDREA CALEGARO     12,0 

0000000074 CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA     14,0 

0000000022
PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO 

BENITEZ
    16,0 

0000000014 THIAGO BARROS SILVA     20,0 

0000000009 JORDANA BOLDORI     14,0 

0000000005 BRUNA ORTIZ PEREIRA     10,0 

0000000071 PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA     10,0 

0000000023 CID ROBSON BOLONHESE     10,0 

0000000006 THUANY PRISCILA ZUANAZZI     16,0 

0000000012 LUAN DE MORAES WIECZOREK     14,0 

0000000037 GABRIELA ESTHER ZANCO     12,0 

0000000010 ELIANE APARECIDA TAVARES HOECKELE     20,0 

0000000035 JANAINA PESSOA RIBEIRO     10,0 

0000000027 JOSÉ ANTUNES DE JESUS     10,0 

0000000061 JEAN CARLO STAVARENGO     10,0 

0000000060 JOÃO PAULO BARUFI     18,0 

0000000003 JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA     14,0 

0000000057 THIAGO MOREIRA RODRIGUES     14,0 

0000000031 PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA     14,0 

0000000045 ELIEZER FANDARUFF HARTMANN     10,0 

0000000072 KEILLA DE OLIVEIRA ALMEIDA     14,0 

0000000069 ESTER DA SILVA MANSO GOMES        -   

0000000075 EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS        -   

0000000050 NATÁLIA LECCIOLLE THOMAZELLA     10,0 

0000000004 SONIA DE LIMA     14,0 

0000000020 JOSÉ GETULIO DANIEL        -   

0000000034 ANA CRISTINA CARVALHO DO NASCIMENTO        -   

0000000046 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA        -   

0000000073 LUCANS NOGUEIRA        -   

0000000047 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO        -   

0000000065 LUCAS ALMEIDA        -   

LEGENDA: AP:APROVADO / RU:AUSENTE/ E:CONHEC. ESPECÍFICO / P:PORTUGUÊS / G:CONHEC. GERAIS / T:TÍTULO / 

CL:CLASSIFICADO 1



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - CMLRV

CÂMARA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

LUCAS DO RIO VERDE/MT

RELAÇÃO DE CANDIDATOS  - RESULTADO PRELIMINAR

ANEXO I

23/12/1992 -        -          -        -          -   RU

07/06/1993 -        -          -        -          -   RU

0000000040 DAIANE ROSANA RADER        -   

0000000041 STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO        -   

LEGENDA: AP:APROVADO / RU:AUSENTE/ E:CONHEC. ESPECÍFICO / P:PORTUGUÊS / G:CONHEC. GERAIS / T:TÍTULO / 

CL:CLASSIFICADO 2



Nº. Cargo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

01 Advogado A D D A B C D C D C C A B D D C C B D A C D A C B D A D B C C C D D C
Legenda: Gabarito destacado = alteração pós-recursos.

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT 

 
GABARITO OFICIAL - PÓS-RECURSOS 
PROVA ESCRITA REALIZADA DIA 05/06/2016 

ANEXO II 
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1 

 

     

 

CARGO: 
 

001 - ADVOGADO 
 

  

     

     

 

CÓDIGO: 
 

0000000055 
 

 

NOME: 
 

FABIOLA PELICIOLI ALBRECHT 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

1 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão nº 01 exige do candidato a interpretação de texto, observando especificamente as ideias contidas no 
texto apresentado. 
Conforme consta nas linhas 18 a 21 do referido texto, é possível extrair a ideia "A doutrina defende o uso da 
arbitrariedade no Brasil, como forma de resolução de controvérsia específica em matérias de direito 

indisponível" (Item I da questão 01). 
Isto porque no texto consta expressamente (linhas 18 a 21): "A doutrina vem adotando o termo arbitrariedade 
para referir a respeito da possibilidade de uma específica controvérsia ser solucionada por meio do juízo 
arbitral." 
Essa frase permite a interpretação de que a doutrina vem defendendo a resolução de controvérsia específica em 
matéria de direito indisponível, já que sobre direito disponível não há dúvidas, pois a própria lei de arbitragem 
já permite que a Administração Pública utilize a arbitragem para essas questões.  
Assim, não considerar o item I como correto é desconsiderar a ideia expressamente contida no texto 
apresentado. 
Neste contexto, o gabarito da questão nº 01 deve ser alterado, passando a constar como correta a letra "C", 
que diz que os itens I e II estão corretos. 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
O trecho que deve ser analisado para se concluir a incorreção do item I da questão é: "A doutrina vem adotando 
o termo arbitrariedade para referir a respeito da possibilidade de uma específica controvérsia ser solucionada 
por meio do juízo arbitral." (linhas 18 a 21). Repare que o texto não afirma que a doutrina defenda a 
arbitrariedade; a doutrina apenas identifica o caso de utilização da arbitrariedade e, diferentemente do 
afirmado no item I, não o específica dentre os direitos indisponíveis, mas sim sendo um caso genérico, "de 
específica controvérsia". Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000002 
 

 

NOME: 
 

BRUNO SÁTIRO MENDONÇA DE SOUZA SALES 
 

ENVIO: 
 

08/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

1 
 

 

RECURSO 
 

         

O enunciado da questão pede que as afirmativas sejam analisadas de acordo com as ideias do texto. Nesse 
sentido, a afirmativa I está correta, uma vez que entre as linhas 18 a 21 existe a informação de que a doutrina 
trata arbitragem por arbitrariedade, nos caso de controvérsia específica. Quanto ao direito indisponível, o 
assunto é tratado na sequência, quando a doutrina considera que os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade permitiriam o uso da arbitragem/arbitrariedade em lides nas quais haja direito indisponível, 
como as matérias de direito tributário, ainda que à míngua de autorização legal expressa. 
Portanto, ao analisar as afirmativas de acordo com as ideias do texto, resta, por óbvio, que a afirmativa I 
também está correta, ao lado da afirmativa II. Nesses termos, pugna-se pela alteração do gabarito oficial para 
a alternativa C, que indica estarem corretas apenas as afirmativas I e II. 

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
O trecho que deve ser analisado para se concluir a incorreção do item I da questão é: "A doutrina vem adotando 
o termo arbitrariedade para referir a respeito da possibilidade de uma específica controvérsia ser solucionada 
por meio do juízo arbitral." (linhas 18 a 21). Repare que o texto não afirma que a doutrina defenda a 
arbitrariedade; a doutrina apenas identifica o caso de utilização da arbitrariedade e, diferentemente do 
afirmado no item I, não o específica dentre os direitos indisponíveis, mas sim sendo um caso genérico, "de 
específica controvérsia".  Em relação ao direito indisponível, a única informação é de que o direito tributário 
não é um direito indisponível - o texto não identifica a origem da informação. Portanto, gabarito correto e 
mantido. 
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2 

 

CÓDIGO: 
 

0000000013 
 

 

NOME: 
 

MARCELE INES ROOS 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

2 
 

 

RECURSO 
 

         

O gabarito da questão aponta como correta a alternativa "d" a qual afirma que a interpretação correta do texto 
é que a Lei de Arbitragem admite somente como objeto direitos indisponíveis, o que não é uma afirmação 
correta. A Lei de arbitragem como o próprio texto menciona nas linhas 3 e 4 trata  de direitos patrimoniais 
disponíveis, exatamente ao contrário do que estabelece a alternativa dada como certa no gabarito. 
A frase a ser interpretada quando menciona "já que este só trata de direitos indisponíveis" se refere à matéria 
tributária, que é considerada no Brasil como direito indisponível. A definição mencionada no texto não se refere 
ao procedimento arbitral mas pelo contrário todo texto direciona e afirma que a Lei de Arbitragem não trata de 
direitos indisponíveis apesar de não definir quais seriam estes direitos, mas a Doutrina os define claramente. 
Desta forma não se pode afirmar que a Lei de Arbitragem trata de direitos indisponíveis quando na verdade seu 
objeto são os direitos disponíveis. 
Importante ressaltar que uma análise tão somente da frase enunciada na questão poderia erroneamente levar a 
este entendimento absurdo, porém a análise deve ser geral levando em conta que todo o texto deve ser 
analisado para a interpretação correta e até mesmo porque o texto serve para as análises das questões de 01 a 
09. 
Outro fator importante é que se relacionarmos o entendimento conclusivo esposado na alternativa "d" ele irá 

conflitar com o item "I" da questão 01 que está incorreta (falsa) posto que a Lei de Arbitragem não admite ter 
como objeto direitos indisponíveis. 
Diante de tais argumentos requeiro a anulação da questão uma vez que não há alternativa correta.  

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
A prova em questão trata de conteúdo específico de Língua Portuguesa, não devendo o candidato ater-se à 
correção ou não da informação transmitida pelo texto. Assim, mesmo que o texto trate de argumentos 
absurdos, cabe ao candidato interpretá-los literalmente, pois o conhecimento aqui mensurado é de Língua 
Portuguesa, e não de específicos ao cargo de Advogado. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000042 
 

 

NOME: 
 

GUIDO CARO FRITSCH 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

2 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão discorre sobre a análise do seguinte trecho extraído do texto: 
 
"o Brasil ainda não admite que a matéria tributária seja objeto de procedimento arbitral, já que este só trata de 
direitos indisponíveis - expressão esta que não foi definida em momento algum pela Lei de Arbitragem."  
 
A questão contem como correta seguinte alternativa: 
(d) Embora a lei de arbitragem não contemple a definição de direito indisponível, somente este pode ser objeto 
de procedimento arbitral. 
 
Da análise do texto, e do trecho em questão, em momento algum traz a tona sob vários ângulos de 
interpretação que SOMENTE este (direito indisponível) pode ser objeto de procedimento arbitral. 
 
Além do texto não afirmar em nenhum ponto que é objeto do procedimento arbitral somente direitos 
indisponíveis. 
 
A lei e a doutrina também vão na contramão do enunciado da questão D. O que causa confusão e incoerência. 
Até porque, os direitos disponíveis e indisponíveis são objeto de procedimento arbitral. 
A arbitragem se limita à capacidade da pessoa de contratar e aos direitos patrimoniais e disponíveis. 
Segundo o artigo 25 da Lei 9.307/1996, se, durante o procedimento, for suscitada questão referente a direito 
indisponível, da qual depende a apreciação do mérito, haverá questão prejudicial que extrapola os limites da 
possibilidade de solução arbitral. 
Logo a questão "correta" ou que melhor responderia a questão numero 02 seria a alternativa B. 
Assim, requer que seja determinado que  a alternativa correta é a letra B, ou na impossibilidade, requer que 
seja anulada a questão. 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
A prova em questão trata de conteúdo específico de Língua Portuguesa, não devendo o candidato ater-se à 
correção ou não da informação transmitida pelo texto. Assim, mesmo que o texto trate de argumentos 
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3 

 

absurdos, cabe ao candidato interpretá-los literalmente, pois o conhecimento aqui mensurado é de Língua 
Portuguesa, e não de específicos ao cargo de Advogado. Ademais, a questão solicita exclusivamente a 
interpretação do trecho destacado. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000055 
 

 

NOME: 
 

FABIOLA PELICIOLI ALBRECHT 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

2 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão nº 02 trata de interpretação do texto apresentado. 
Ocorre que a questão está prejudicada, porque há um erro latente no próprio texto. 
Ao constar (nas linhas 23 e 24) que o procedimento arbitral só trata de direitos indisponíveis, o texto fica em 
total desacordo com a Lei de Arbitragem - nº 9.307/96. Transcrição o art. 1º da referida lei: "Art. 1º As pessoas 
capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis. 
§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)" 
Até mesmo no início do texto inserido na prova consta que a arbitragem é utilizada para tratar de direitos 
DISPONÍVEIS (linha 4). 
Por esse motivo, fica prejudicada a questão nº 02, em razão de ter sido considerada com correta a assertiva 
"Embora a Lei de Arbitragem não contemple a definição de direito indisponível, SOMENTE ESTE PODE SER 
OBJETO DE PROCEDIMENTO ARBITRAL." 
Essa assertiva está em TOTAL DESACORDO COM A LEI Nº 9.307/96. 
Nesse contexto, REQUER-SE A ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 02. 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
A prova em questão trata de conteúdo específico de Língua Portuguesa, não devendo o candidato ater-se à 
correção ou não da informação transmitida pelo texto. Assim, mesmo que o texto trate de argumentos 
absurdos, cabe ao candidato interpretá-los literalmente, pois o conhecimento aqui mensurado é de Língua 
Portuguesa, e não de específicos ao cargo de Advogado. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000014 
 

 

NOME: 
 

THIAGO BARROS SILVA 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

2 
 

 

RECURSO 
 

         

Nobres examinadores,  
 
Nos termos do item 15 do Edital do Concurso Público para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, 
realiza-se o presente recurso. Dessa forma, a questão 02 da Prova para Advogado apresenta flagrante 
equívoco, devendo haver alteração da alternativa correta para a opção "b" ou, de forma subsidiária, anulada 
pelos motivos a seguir expostos.  
A questão indaga o candidato acerca de trecho citado do texto objeto da análise, adotando como correta a 
alternativa "d", entretanto o teor dessa alternativa não tem qualquer consonância com o trecho destacado 
tampouco com o texto. Nesse sentido, a opção "d" afirma que somente direito indisponível pode ser objeto de 
procedimento arbitral. Entretanto no trecho destacado no enunciado, há a afirmação de que direito indisponível 
não pode ser submetido a procedimento arbitral, citando, inclusive, o direito tributário.  
Desta feita, não há qualquer vínculo entre o destacado na letra "d" e o trecho do enunciado, aliás, tem-se 
flagrante contradição.  
Por outro giro, a alternativa "b" se amolda de forma ideal, estando em perfeita consonância com o trecho 
destacado e com o texto de forma geral, visto que afirma que "a Lei de arbitragem veda a utilização desta em 
direitos indisponíveis, motivo pelo qual o Brasil não admite arbitrariedade em matéria tributária". 
Eminentes julgadores, com a devida vênia, inexiste dúvida de que a alternativa "b" se constitui a única em que 
há adequação ao trecho destacado no enunciado e com o texto exposto.  
Diante do exposto, respeitosamente, o gabarito deve ser alterado para a alternativa "b", pois a alternativa "d" 
se apresenta em absoluta contradição com o trecho destacado e com o texto. Subsidiariamente, ínclitos 
julgadores, caso não entendam pela modificação do gabarito para a letra "b", apesar de ser a única alternativa 
adequada, requer-se a anulação da questão 02, com a atribuição da nota referente a mesma para todos os 
candidatos, nos termos do item 11.2 do Edital, tendo em vista a adequação da alternativa "b" para o presente 
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caso. 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Analisaremos o trecho: "O Brasil ainda não admite que a matéria tributária seja objeto do procedimento 
arbitral, já que este só trata de direitos indisponíveis ('somente este pode ser objeto de procedimento arbitral') 
- expressão esta que não foi definida em momento algum pela Lei de Arbitragem." ('Embora a Lei de 
Arbitragem não contemple a definição de direito indisponível'). Entre parênteses estão os trechos da alternativa 
correta, relacionados aos trechos do texto em destaque. Na alternativa "B", repare que a Lei de Arbitragem 
somente utiliza o procedimento arbitral em direitos indisponíveis, e não veda a utilização. Portanto, gabarito 

correto e mantido.  
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07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

4 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão nº 04 solicita que o candidato encontre o tipo de erro constante em um trecho retirado do texto. 
Foi apontado no gabarito preliminar que o erro encontrado é um erro de concordância verbal. 
Ocorre que analisando o trecho em questão, NÃO HÁ ERRO ALGUM QUANTO À CONCORDÂNCIA VERBAL. Todos 
os verbos estão em perfeita concordância com os sujeitos. 
Poderia ser apontado um erro de CONCORDÂNCIA NOMINAL, pois consta "MATÉRIA de ordem pública", e em 
seguida enumeram-se vários itens, levando a concordância do substantivo "MATÉRIA" para o plural. 
Assim, REQUER-SE A ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 04 OU ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA A ALTERNATIVA "B". 
 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Há erro de concordância verbal em "se busca dirimir as situações". O verbo deverá concordar com seu sujeito 
("as situações"), pois a oração encontra-se na voz passiva sintética com utilização da partícula "se" 
apassivadora. O correto seria: "se buscam dirimir as situações". Portanto, gabarito correto e mantido. 
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4 
 

 

RECURSO 
 

         

Nobres examinadores,  
 
Nos termos do item 15 do Edital do Concurso Público para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, 
realiza-se o presente recurso. Dessa forma, a questão 04 da Prova para Advogado apresenta equívoco, devendo 
haver anulação pelos motivos a seguir expostos.  
A questão indaga o candidato acerca de eventual erro acerca de trecho destacado para análise, entretanto, 
apesar do gabarito apontar a alternativa "A" como correta, a alternativa "B" também está em consonância com 
o pedido, visto que há a incidência de erro de concordância nominal. Ademais, a letra "C" também pode ser alvo 
de discussão. 
Acerca do assunto, leciona Roberto Melo Mesquita: 
 
Na concordância nominal, um adjetivo - ou termo de valor adjetivo (pronome, numeral, artigo) - concorda em 
gênero e número com o substantivo a que se refere. (Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva. 8ª 
ed. 2005. p. 501)  
 

Diante do exposto, o correto seria em vez de "matéria de ordem pública", a utilização de "matérias de ordem 
pública", alterando o trecho para a seguinte situação: "Em linhas gerais, a arbitragem é definida como um meio 
alternativo de resolução de conflitos, em que se busca dirimir as situações que envolvam direitos patrimoniais 
disponíveis, excluindo-se, portanto, matérias de ordem pública, tais como o direito tributário, direito de família, 
direito penal". 
 
Por outro giro, também há erro de pontuação no trecho destacado, uma vez que ao enumerar elementos de uma 
oração, faz-se necessária a presença da conjunção aditiva "e". Logo, a parte final destacada seria "... excluindo-
se, portanto, matérias de ordem pública, tais como o direito tributário, direito de família e direito penal."  
Importante salientar que nesse ponto da análise há uma divergência entre autores, em que um segmento pela 
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facultatividade da conjunção e outra pela sua obrigatoriedade. Entretanto, não considerar essa discussão seria 
desarrazoado e desproporcional em relação aos candidatos. 
Todavia, trata-se de apenas mais um detalhe, uma vez que a presença de mais de uma opção correta já se 
encontra configurada em decorrência da consolidada existência de concordância verbal e nominal, ou seja, 

alternativas "A" e "B". Acerca do erro de pontuação, em que pese opiniões divergentes, a necessidade da 
conjunção aditiva se impõe, ou seja, a alternativa "C". Entrementes, caso esse último argumento não seja 
aceito - o que não esperamos - a questão já deveria ser anulada por conter mais de uma alternativa adequada. 
 Sendo assim, devido à existência de mais de uma opção correta, urge a anulação da questão com a atribuição 
da pontuação inerente a mesma para todos os candidatos nos termos do item 11.2 do Edital. 
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14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Analisaremos o trecho em comento: ""Em linhas gerais, a arbitragem é definida como um meio alternativo de 
resolução de conflitos, em que se busca dirimir as situações que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, 
excluindo-se, portanto, matéria de ordem pública, tais como o direito tributário, direito de família, direito 
penal." Claro é que há erro de concordância verbal em "se busca dirimir as situações". O verbo deverá 
concordar com seu sujeito ("as situações"), pois a oração encontra-se na voz passiva sintética com utilização 
da partícula "se" apassivadora. O correto seria: "se buscam dirimir as situações". Verdade é, também, que a 
expressão "tais como" está incorretamente grafada,  pois se trata de uma locução conjuntiva, devendo 
permanecer invariável ("tal como") - não há concordância nominal, portanto não há erro de concordância, mas 
apenas de grafia da expressão. Portanto, gabarito correto e mantido. 
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Nessa questão não há, como postula o gabarito oficial, erro de concordância verbal. Os verbos aparecem nas 
seguintes situações: 
1) ..., a arbitragem é definida... (l.1); 
2) ... se busca dirimir as situações... (l.2 e 3); 
3) ... situações que envolvam direitos... (l.3); 
4) ..., excluindo-se, ... (l.4). 
 
Na primeira situação não há problema de concordância. O sujeito "arbitragem" está no singular, portanto, a 
forma verbal "é" está concordando também no singular. 
 
Na segunda situação, de igual modo, não existe problema na sintaxe de concordância verbal. Como o sintagma 
"as situações" não constitui núcleo de sujeito, não há razão para a forma verbal "busca" concordar no plural 
com ele. É um exemplo de voz passiva sintética, com certeza. A forma verbal está na terceira pessoa e existe a 
presença da partícula apassivadora "se". Além do mais, "buscar" é verbo transitivo direto. Entretanto, errada 
estaria a grafia  "...se BUSCAM dirimir as questões...". Nesse caso, o que ocorre é que a oração iniciada pelo 
verbo "dirimir" constitui o sujeito da oração principal, na qual aparece a forma verbal "busca". Trata-se, 
portanto, de oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Usando a clássica pergunta "o que 
é que se busca?" logo encontramos a resposta: Dirimir as questões... (objeto direto de buscar, que na passiva 
sintética passa à função de sujeito). Assim, a construção sintática está correta. 
 
No terceiro exemplo, "envolvam" concorda no plural com "situações". Correto, portanto. Não carece de 
explicações detalhadas. 
Na quarta e última situação, não há também necessidade de muitas explicações, uma vez que o verbo no 
gerúndio possui uma forma absoluta, não variando, portanto, em número.  
 
Por outro lado, existe a possibilidade de "erro de pontuação" no período. A enumeração que aparece nas linhas 
5 e 6 poderia ser terminada com a conjunção coordenativa aditiva "e" antes do último elemento, fechando os 
itens. 
Nesse sentido, pugna-se pela alteração do gabarito oficial para a alternativa C, haja vista não existir erro de 
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concordância verbal, mas de pontuação. Não sendo possível a alteração do gabarito, que seja anulada a 
questão, já que não existe mais possibilidade de acerto. 

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Analisaremos o trecho em comento: ""Em linhas gerais, a arbitragem é definida como um meio alternativo de 
resolução de conflitos, em que se busca dirimir as situações que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, 
excluindo-se, portanto, matéria de ordem pública, tais como o direito tributário, direito de família, direito 
penal." Claro é que há erro de concordância verbal em "se busca dirimir as situações". O verbo deverá 
concordar com seu sujeito ("as situações"), pois a oração encontra-se na voz passiva sintética com utilização 
da partícula "se" apassivadora. O correto seria: "se buscam dirimir as situações". Verdade é, também, que a 
expressão "tais como" está incorretamente grafada,  pois se trata de uma locução conjuntiva, devendo 
permanecer invariável ("tal como") - não há concordância nominal, portanto não há erro de concordância, mas 
apenas de grafia da expressão.  Reforça-se que é facultativo o uso da conjunção "e" em términos de 
enumerações, devendo apenas atentar para a utilização da vírgula caso não se utilize a conjunção. Portanto, 
gabarito correto e mantido. 
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Nessa questão não há, como postula o gabarito oficial, erro de concordância verbal. Os verbos aparecem nas 
seguintes situações: 
1) ..., a arbitragem é definida... (l.1); 
2) ... se busca dirimir as situações... (l.2 e 3); 
3) ... situações que envolvam direitos... (l.3); 
4) ..., excluindo-se, ... (l.4). 
 
Na primeira situação não há problema de concordância. O sujeito "arbitragem" está no singular, portanto, a 
forma verbal "é" está concordando também no singular. 
 
Na segunda situação, de igual modo, não existe problema na sintaxe de concordância verbal. Como o sintagma 
"as situações" não constitui núcleo de sujeito, não há razão para a forma verbal "busca" concordar no plural 
com ele. É um exemplo de voz passiva sintética, com certeza. A forma verbal está na terceira pessoa e existe a 
presença da partícula apassivadora "se". Além do mais, "buscar" é verbo transitivo direto. Entretanto, errada 
estaria a grafia  "...se BUSCAM dirimir as questões...". Nesse caso, o que ocorre é que a oração iniciada pelo 
verbo "dirimir" constitui o sujeito da oração principal, na qual aparece a forma verbal "busca". Trata-se, 
portanto, de oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Usando a clássica pergunta "o que 
é que se busca?" logo encontramos a resposta: Dirimir as questões... (objeto direto de buscar, que na passiva 
sintética passa à função de sujeito). Assim, a construção sintática está correta. 
 
No terceiro exemplo, "envolvam" concorda no plural com "situações". Correto, portanto. Não carece de 
explicações detalhadas. 
Na quarta e última situação, não há também necessidade de muitas explicações, uma vez que o verbo no 
gerúndio possui uma forma absoluta, não variando, portanto, em número.  
 
Por outro lado, existe a possibilidade de "erro de pontuação" no período. A enumeração que aparece nas linhas 
5 e 6 poderia ser terminada com a conjunção coordenativa aditiva "e" antes do último elemento, fechando os 
itens. 
Nesse sentido, pugna-se pela alteração do gabarito oficial para a alternativa C, haja vista não existir erro de 
concordância verbal, mas de pontuação. Não sendo possível a alteração do gabarito, que seja anulada a 
questão, já que não existe mais possibilidade de acerto. 
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14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Analisaremos o trecho em comento: ""Em linhas gerais, a arbitragem é definida como um meio alternativo de 
resolução de conflitos, em que se busca dirimir as situações que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, 
excluindo-se, portanto, matéria de ordem pública, tais como o direito tributário, direito de família, direito 
penal." Claro é que há erro de concordância verbal em "se busca dirimir as situações". O verbo deverá 
concordar com seu sujeito ("as situações"), pois a oração encontra-se na voz passiva sintética com utilização 
da partícula "se" apassivadora. O correto seria: "se buscam dirimir as situações". Verdade é, também, que a 
expressão "tais como" está incorretamente grafada,  pois se trata de uma locução conjuntiva, devendo 

permanecer invariável ("tal como") - não há concordância nominal, portanto não há erro de concordância, mas 
apenas de grafia da expressão.  Reforça-se que é facultativo o uso da conjunção "e" em términos de 
enumerações, devendo apenas atentar para a utilização da vírgula caso não se utilize a conjunção. Portanto, 
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gabarito correto e mantido. 
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NRO QUESTÃO: 
 

6 
 

 

RECURSO 
 

         

Em ambos os casos há voz passiva sintética, formada com verbos transitivos. Observe-se que a construção na 
passiva analítica é possível: "é levantada, ser submetido". Desse modo, a alternativa C, apresentada pelo 
gabarito oficial não condiz com a resposta. Pugna-se, portanto, pela anulação da questão. 
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14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
A diferenciação entre partícula apassivadora e pronome reflexivo, quando os verbos são apresentados na 
terceira pessoa, deverá se dar pelo contexto.  Claro é que "a questão é levantada" no Brasil e não "levanta a si 
mesma". Porém, o "ente público submete a si mesmo" ao procedimento arbitral, não sendo submetido por 
terceiros. Portanto, gabarito correto e mantido. 
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8 
 

 

RECURSO 
 

         

Eminentes julgadores,  
 
A questão 08 merece reforma, uma vez que o gabarito atribui como correta a alternativa "c", todavia a 
alternativa "d" possui o mesmo valor semântico da palavra "meio" no trecho destacado em seu enunciado. 
Ora, no enunciado da opção "d" a palavra "meio" possui o sentido de "forma", ou seja, a entrevista será a 
forma utilizada para preenchimento do cargo. Nesse sentido, o mesmo significado possui a palavra "meio" 
destacada no enunciado, uma vez que a arbitragem é definida como uma "forma" alternativa de resolução de 
conflitos.  
Desta feita, nobre banca, não há qualquer distinção acerca da semântica presente no enunciado e na alternativa 
"d", amoldando-se ao sentido expressado naquele.  
Portanto, requer-se a substituição da alternativa correta da letra "c" para a letra "d". Todavia, 
subsidiariamente, caso a respeitada comissão não entenda pela substituição da opção correta, pleiteia-se a 
anulação da questão, uma vez que se encontram presentes duas respostas corretas, nos termos do item 11.2 do 
Edital. 
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14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Em "arbitragem é definida como um meio alternativo de resolução de conflitos", "meio" é um substantivo 
sinônimo de "forma" ("como uma forma alternativa"). Analisando o gabarito, temos: "A lei regulamenta a 
abertura de conta de depósitos por meio eletrônico ('forma eletrônica'). Já, na alternativa "D": "Recomendo 
que preencha os cargos por meio de entrevista.", "por meio" aqui é uma locução preposição ("através"), repare 
que a substituição por "forma" não é possível. Gabarito correto e mantido. 
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NRO QUESTÃO: 
 

8 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão nº 08 solicita que o candidato encontre o significado semântico da palavra "meio" utilizada no trecho 
citado, e indique qual das alternativas apresenta uma oração em que a palavra "meio" tem o mesmo 
significado. 
Na frase apresentada, pode-se verificar que a palavra "meio" pode ser apontada como "procedimento, 
instrumento que permite a realização de algo". 
Nesse contexto, a oração contida na letra "D" também traz o mesmo sentido para a palavra "meio", e poderia 
ser assim reescrita: "Recomendo que preencha os cargos pelo procedimento de entrevista". 
A oração trazida pela questão poderia também ser assim reescrita: "A arbitragem é definida como um 
procedimento alternativo de resolução de conflitos." 
Assim, REQUER-SE A MUDANÇA DO GABARITO DA QUESTÃO Nº 08, PASSANDO A CONSTAR COMO CORRETA A 
LETRA "D".  
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14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Em "arbitragem é definida como um meio alternativo de resolução de conflitos", "meio" é um substantivo 
sinônimo de "forma" ("como uma forma alternativa"). Analisando o gabarito, temos: "A lei regulamenta a 
abertura de conta de depósitos por meio eletrônico ('forma eletrônica'). Já, na alternativa "D": "Recomendo 
que preencha os cargos por meio de entrevista.", "por meio" aqui é uma locução preposição ("através"), repare 
que a substituição por "forma" não é possível. Gabarito correto e mantido. 
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Em primeiro lugar, saliente-se que a transcrição do texto na primeira assertiva foi mal feita, de forma grosseira, 
que induz o candidato ao erro. No texto a grafia é a máxima "jurisdição é o monopólio do Estado". A transcrição 
registrou "jurisdição é a máxima do Estado". Como os termos foram grafados diferentemente, o candidato é 
induzido a marcar a alternativa como falsa, porque assim se classifica de fato. 
Em segundo lugar, no texto usado como referência, a expressão está destacada entre aspas para ganhar relevo. 
Trata-se de aposto especificativo, por meio do qual o autor do texto especifica qual é a máxima. Não se trata de 
citação, até porque menção à autoria somente é feita mais adiante, quando a expressão vem depois dos dois-
pontos. Naquele caso é citação, com certeza. Mas se deve observar que o texto é grafado diferentemente. 
Diante disso, pugna-se pela alteração do gabarito oficial para a alternativa D. 
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Recurso Deferido. 
 

Resposta Fundamentada:  
Conforme análise verificou-se de fato que a única alternativa correta é a letra "D". Portanto, fica alterado o 
gabarito da questão de nº 09 para a letra "D". 
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A questão nº 10 exige que o candidato tenha conhecimento sobre concordância verbal. 
Na primeira lacuna deve-se completar com "Tem-se" ou "Têm-se". 
Nessa frase: "Tem-se os seguintes problemas", o sujeito é indeterminado, e a expressão "os seguintes 
problemas" é o objeto direto do verbo ter. Logo, o verbo "ter" deve ficar no singular: "TEM-SE", e não no plural. 
Assim, REQUER-SE A MUDANÇA DO GABARITO DA QUESTÃO Nº 10, PASSANDO A CONSTAR COMO CORRETA A 
LETRA "B". 
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Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
A partícula "se" representa uma partícula apassivadora: quando o verbo é transitivo direto e há sujeito em 

terceira pessoa, a oração está na voz passiva e deverá concordar com o seu sujeito. Em "Têm-se os seguintes 
problemas", "os seguintes problemas" é o sujeito da oração passiva ("Os seguintes problemas são tidos"). 
Portanto, gabarito correto e mantido. 
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A questão em referência, pede para analisar os aspectos históricos do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 
O gabarito identificou como correta a assertiva (C)Ambos os itens estão corretos. 
Ocorre que em considerar o item II como correto vai de encontro com as informações constantes sobre o 
município junto ao IBGE, isso porque, segundo as informações constante no Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas, fornecidas por meio da rede mundial de computadores, link: 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=5105259, o tamanho do município de Lucas 
do Rio Verde-MT possui 3.663,993 (Km²).  
Assim, mesmo que em outro local tais medidas estão diferentes (site da prefeitura), e como na questão não 
houve remessa à qual fonte seria utilizada, logo o item II está incorreto. 
Desta feita, como demonstrado que o item II está incorreto, logo somente o ITEM I está correto, então a 
assertiva correta passa a ser (a) Apenas o item I está correto. 
Assim, ante ao exposto, requer que seja alterado o gabarito da questão 16, constando como resposta correta a 
assertiva (a) Apenas o item I está correto. 

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada: 
Como o próprio recorrente aponta no site do município, o valor está como descrito no enunciado, e é uma fonte 
oficial que deve ser levada em consideração. Ambos os valores são aproximados, não gerando dúvidas na hora 
de assinalar qual resposta é a correta. Portanto, recurso indeferido e gabarito mantido. 
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RECURSO 
 

         

Ínclita Comissão Examinadora,  
 
Nos termos do item 15 do Edital do Concurso Público para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, 
realiza-se o recurso em comento. Dessa forma, a questão 21 da Prova para Advogado apresenta equívoco, uma 
vez que não há resposta correta, devendo ser anulada pelos motivos a seguir expostos.  
O gabarito apresenta a alternativa "c" como correta, entretanto esta não pode ser considerada correta, uma vez 
que há exceções à exigência de quórum de votação de maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial para declaração de inconstitucionalidade. 
Embora a alternativa "c" tenha apresentado o teor do artigo 97 da Constituição Federal, em momento algum o 
enunciado da questão afirmou que estava sendo cobrada a literalidade da norma ou sequer apresentou a 
conhecida expressão "Nos termos da Constituição...", muito pelo contrário, encerrou o enunciado com "Sobre o 
tema, assinale a opção correta...", o que é positivo, pois mostra se preocupar com o candidato que analisa a 
questão de forma sistemática, e não somente como "decorador" de norma. 
Após essas considerações, parte-se para a análise material do recurso, que começa citando o artigo 949, 
parágrafo único, do CPC: 
 
Parágrafo único.  Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a 
arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão. 
 
Desta feita, importante diferenciar órgão especial de órgão fracionário. O primeiro se constitui no tribunal que 

tiver mais de 25 (vinte e cinco) julgadores, com no mínimo 11 e no máximo 25 membros, para exercícios de 
atribuições delegadas pelo plenário conforme artigo 93, XI, CF. Enquanto os órgãos fracionários são subdivisões 
que originam turmas, câmaras e seções.  
Nesse sentido, conforme o novo CPC, que ratificou disposição do artigo 481, parágrafo único, do CPC-73, não só 
o plenário e o órgão especial poderão declarar a inconstitucionalidade, permitindo-se ao órgão fracionário 
declarar a inconstitucionalidade quando já tiver sido declarada pelo plenário ou órgão especial do tribunal ou do 
plenário do STF. 
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Tratando acerca discussão sobre a constitucionalidade desse dispositivo do artigo 949, parágrafo único do Novo 
CPC, presente no CPC-73, em que afirma que parte da doutrina entende por sua inconstitucionalidade, assevera 
o jurista Rodolfo Kronemberg Hartmann no sentido de que a jurisprudência entende pela constitucionalidade do 
dispositivo: 

 
Contudo, a orientação jurisprudencial não é esta, eis que não vislumbra nesta norma (art. 949, parágrafo 
único), qualquer ranço de inconstitucionalidade, pois a mesma simplesmente favorece a celeridade processual, 
já que apenas geraria mais burocracia ter que submeter novamente, ao mesmo órgão, idêntica matéria 
anteriormente já apreciada. (Novo Processo Civil - Curso Completo. Niterói/RJ: Impetus. 3ª ed. 2016. p. 723) 
 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal: 
 
"A jurisprudência desta Corte admite exceção à cláusula de reserva de plenário, quando o órgão fracionário 
declara a inconstitucionalidade de uma norma, com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal." (Rcl 11055 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 4.11.2014, DJe de 
19.11.2014)" 
 
 
 "Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do 
princípio da reserva de plenário, pois 'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao 
órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do 
Supremo Tribunal Federal sobre a questão' (parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil). A Súmula 
Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não retirou, como não o poderia, a higidez da exceção ao 
princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), conforme se extrai dos precedentes 
mencionados na elaboração do verbete citado." (RE 876067 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda 
Turma, julgamento em 12.5.2015, DJe de 22.5.2015)" 
 
 
Outra exceção à reserva de plenário se constitui em relação aos Juizados Especiais, em que é possível a análise 
da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma. Nesse diapasão se encontra o STF: 
 
 "Realmente, o art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito 
normativo a decisão nesse sentido da 'maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos 
órgãos especiais', está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que 
trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados 
especiais (art. 98, I), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob 
regime de plenário ou de órgão especial. As Turmas Recursais, órgãos colegiados desses juizados, podem, 
portanto, sem ofensa ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10, decidir sobre a constitucionalidade 
ou não de preceitos normativos." (ARE 792562 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, 
julgamento em 18.3.2014, DJede 2.4.2014) 
 
 
Ademais, Rodolfo Kronemberg Hartmann cita outra exceção à cláusula de reserva, qual seja, a análise por 
turma recursal: 
 
"Outra, por sinal, bastante frequente, é quando o controle difuso for suscitado perante Turma Recursal, já que a 
mesma não pode ser caracterizada como Tribunal e, por esta razão, escapa da incidência do princípio da reserva 
de plenário (art. 97, CFRB) (Novo Processo Civil - Curso Completo. Niterói/RJ: Impetus. 3ª ed. 2016. p. 723)". 
 

Nobre julgador, o presente recurso está fundamentado em abundante suporte jurisprudencial e doutrinário, 
havendo claras exceções à cláusula de reserva de plenário, ou seja, nem sempre caberá ao plenário ou órgão 
especial declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, posição, conforme argumento exposto, 
seguida pelo Supremo Tribunal Federal. 
Portanto, devido à inexistência de alternativa correta, requer-se a anulação da questão 21 com a atribuição da 
pontuação da mesma para todos os candidatos, nos termos do item 11.2 do Edital.  

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Conforme Art. 97. da Constituição Federal: "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público", a alternativa traz a literalidade do artigo em questão. Portanto, gabarito correto e 
mantido. 
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CÓDIGO: 
 

0000000014 
 

 

NOME: 
 

THIAGO BARROS SILVA 
 

ENVIO: 
 

08/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

21 
 

 

RECURSO 
 

         

Ínclita Comissão Examinadora,  
 
Nos termos do item 15 do Edital do Concurso Público para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, 
realiza-se o recurso em comento. Dessa forma, a questão 21 da Prova para Advogado apresenta equívoco, uma 
vez que não há resposta correta, devendo ser anulada pelos motivos a seguir expostos.  
O gabarito apresenta a alternativa "c" como correta, entretanto esta não pode ser considerada correta, uma vez 
que há exceções à exigência de quórum de votação de maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial para declaração de inconstitucionalidade. 
Embora a alternativa "c" tenha apresentado o teor do artigo 97 da Constituição Federal, em momento algum o 
enunciado da questão afirmou que estava sendo cobrada a literalidade da norma ou sequer apresentou a 
conhecida expressão "Nos termos da Constituição...", muito pelo contrário, encerrou o enunciado com "Sobre o 
tema, assinale a opção correta...", o que é positivo, pois mostra se preocupar com o candidato que analisa a 
questão de forma sistemática, e não somente como "decorador" de norma. 
Após essas considerações, parte-se para a análise material do recurso, que começa citando o artigo 949, 
parágrafo único, do CPC: 

 
Parágrafo único.  Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a 
arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão. 
 
Desta feita, importante diferenciar órgão especial de órgão fracionário. O primeiro se constitui no tribunal que 
tiver mais de 25 (vinte e cinco) julgadores, com no mínimo 11 e no máximo 25 membros, para exercícios de 
atribuições delegadas pelo plenário conforme artigo 93, XI, CF. Enquanto os órgãos fracionários são subdivisões 
que originam turmas, câmaras e seções.  
Nesse sentido, conforme o novo CPC, que ratificou disposição do artigo 481, parágrafo único, do CPC-73, não só 
o plenário e o órgão especial poderão declarar a inconstitucionalidade, permitindo-se ao órgão fracionário 
declarar a inconstitucionalidade quando já tiver sido declarada pelo plenário ou órgão especial do tribunal ou do 
plenário do STF. 
Tratando acerca discussão sobre a constitucionalidade desse dispositivo do artigo 949, parágrafo único do Novo 
CPC, presente no CPC-73, em que afirma que parte da doutrina entende por sua inconstitucionalidade, assevera 
o jurista Rodolfo Kronemberg Hartmann no sentido de que a jurisprudência entende pela constitucionalidade do 
dispositivo: 
 
Contudo, a orientação jurisprudencial não é esta, eis que não vislumbra nesta norma (art. 949, parágrafo 
único), qualquer ranço de inconstitucionalidade, pois a mesma simplesmente favorece a celeridade processual, 
já que apenas geraria mais burocracia ter que submeter novamente, ao mesmo órgão, idêntica matéria 
anteriormente já apreciada. (Novo Processo Civil - Curso Completo. Niterói/RJ: Impetus. 3ª ed. 2016. p. 723) 
 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal: 
 
"A jurisprudência desta Corte admite exceção à cláusula de reserva de plenário, quando o órgão fracionário 
declara a inconstitucionalidade de uma norma, com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal." (Rcl 11055 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 4.11.2014, DJe de 
19.11.2014)" 
 
 
 "Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do 
princípio da reserva de plenário, pois 'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao 
órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do 
Supremo Tribunal Federal sobre a questão' (parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil). A Súmula 
Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não retirou, como não o poderia, a higidez da exceção ao 
princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), conforme se extrai dos precedentes 
mencionados na elaboração do verbete citado." (RE 876067 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda 
Turma, julgamento em 12.5.2015, DJe de 22.5.2015)" 
 
 
Outra exceção à reserva de plenário se constitui em relação aos Juizados Especiais, em que é possível a análise 
da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma. Nesse diapasão se encontra o STF: 
 
 "Realmente, o art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito 
normativo a decisão nesse sentido da 'maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos 

órgãos especiais', está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que 
trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados 
especiais (art. 98, I), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob 
regime de plenário ou de órgão especial. As Turmas Recursais, órgãos colegiados desses juizados, podem, 
portanto, sem ofensa ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10, decidir sobre a constitucionalidade 
ou não de preceitos normativos." (ARE 792562 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, 
julgamento em 18.3.2014, DJede 2.4.2014) 
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Ademais, Rodolfo Kronemberg Hartmann cita outra exceção à cláusula de reserva, qual seja, a análise por 
turma recursal: 
 
"Outra, por sinal, bastante frequente, é quando o controle difuso for suscitado perante Turma Recursal, já que a 

mesma não pode ser caracterizada como Tribunal e, por esta razão, escapa da incidência do princípio da reserva 
de plenário (art. 97, CFRB) (Novo Processo Civil - Curso Completo. Niterói/RJ: Impetus. 3ª ed. 2016. p. 723)". 
 
Nobre julgador, o presente recurso está fundamentado em abundante suporte jurisprudencial e doutrinário, 
havendo claras exceções à cláusula de reserva de plenário, ou seja, nem sempre caberá ao plenário ou órgão 
especial declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, posição, conforme argumento exposto, 
seguida pelo Supremo Tribunal Federal. 
Portanto, devido à inexistência de alternativa correta, requer-se a anulação da questão 21 com a atribuição da 
pontuação da mesma para todos os candidatos, nos termos do item 11.2 do Edital.  

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Conforme Art. 97. Da Constituição Federal: "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público", a alternativa traz a literalidade do artigo em questão. Portanto, gabarito correto e 
mantido. 
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RECURSO 
 

         

Ínclita Comissão Examinadora,  
 

Nos termos do item 15 do Edital do Concurso Público para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, 
realiza-se o recurso em comento. Dessa forma, a questão 22 da Prova para Advogado apresenta equívoco, uma 
vez que não há resposta correta, devendo ser anulada pelos motivos a seguir expostos.  
A questão indaga o candidato a respeito do Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal de 1988, 
considerando como correta a alternativa "d". Desta feita, faz-se necessária a exposição do artigo 128, da CF: 
 
Art. 128. O Ministério Público abrange: § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é 
facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: I - as seguintes garantias: a) vitaliciedade, após 
dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b) 
inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do 
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; c) 
irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, 
II, 153, III, 153, § 2º, I;  II - as seguintes vedações: a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
honorários, percentagens ou custas processuais; b) exercer a advocacia; c) participar de sociedade comercial, 
na forma da lei; d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério; e) exercer atividade político-partidária; f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 
 
A Constituição não considerou em momento algum a vedação ao exercício da advocacia ou cargo político-
partidário como uma espécie de garantia de imparcialidade. Assim, as garantias por disposição expressa são a 
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio.  
Ademais, ainda que esse primeiro argumento não fosse deferido, a alternativa "d" apresenta, inclusive, 
equívoco quanto à semântica, uma vez que assevera: "são garantias de imparcialidade aos membros do 
Ministério Público a proibição constitucional de exercer advocacia ou cargo político-partidário". 
Desta feita, ao salientar que se trata de uma garantia de imparcialidade "aos membros do Ministério Público", 
infere-se que os membros do Ministério Público contam com uma garantia contra si. Ora, a forma como a 
questão se apresenta subverte o raciocínio lógico, uma vez que a garantia é um termo que consubstancia em 
prerrogativa para o exercício de suas funções, ou seja, uma ampliação do alcance e maior liberdade para aquele 
que executa a atribuição, no caso o membro do Ministério Público, e a vedação significa justamente o oposto, 
ou seja, a restrição do membro do MP à prática de determinados atos. 
Logo, além da ausência de amparo na Constituição no que diz respeito à nomenclatura usada, há vício no que 
diz respeito ao sentido representado no enunciado da letra "d", devendo a questão ser anulada com atribuição 
da nota referente a mesma para todos os candidatos nos termos do item 11 do Edital. 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
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Resposta Fundamentada:  
A alternativa "D" não solicita conhecimentos relativos às garantias aos membros do ministério público, mas sim 
garantias à imparcialidade destes. De acordo com o Art. 128 da Constituição Federal, é vedado aos membros do 
MP exercerem advocacia ou cargo público partidário; tais proibições têm como escopo e objetivo a proteção à 

imparcialidade de suas atuações. Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000042 
 

 

NOME: 
 

GUIDO CARO FRITSCH 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

23 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão pergunta contem a seguinte alternativa: 
( ) -  De acordo com o Supremo Tribunal Federal, uma vez editada Medida Provisória (MP), não pode o 
presidente da republica retirá-la da apreciação do Congresso Nacional. Poderá, contudo, editar nova MP com 
texto revogador. 
 
Exigindo do candidato o conhecimento da SÚMULA 651 do STF, todavia esse conteúdo não consta não consta no 
Edital. 
 
"SÚMULA 651 
A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a EC 32/2001, ser reeditada dentro do 
seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição." 
 
Ademais, as outras alternativas discorrem sobre posições doutrinárias, as quais a divergências, não se atendo a 
questão ao que discorre no edital, ou seja, o texto legal, a lei. 
 
Sendo o edital a lei que rege o certame e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública a ele, é 
inaceitável que se mantenha no certame uma questão que cobra matéria não constante nele. 
 
Por essa razão é imperiosa a anulação da questão, corroborando, segue entendimento do STF: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. 
ANULAÇÃO DE QUESTÃO. 1. Anulação de questão não prevista no edital do concurso. 2. O Supremo Tribunal 
Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando "não se cuida de aferir da 
correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas 
apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - 
nele incluído o programa - é a lei do concurso". Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(RE 440335 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-
07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188) 
 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ANULAÇÃO. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS 
SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, 
quando sub judice a controvérsia sobre a vinculação da Administração Pública ao edital, demanda análise das 
cláusulas do certame, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência 
das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que 
demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta 
da ordem constitucional. 3. A interpretação de cláusulas editalícias não viabiliza o recurso extraordinário, a teor 
do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: 
?MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
EDITALÍCIA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO?. 5. Agravo 
regimental DESPROVIDO. 
 
(STF - ARE: 682101 GO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2013,  Primeira Turma, Data de 
Publicação: DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014) 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
No entender do ilustre  Professor Miguel Reali (Teoria Tridimencional do Direito), são fontes do Direito: a lei, a 
jurisprudência e os costumes. Portanto, o conhecimento exigido em concursos públicos não se restringe à fonte 
principal do direito, mas quaisquer fontes formais. Portanto, o assunto da questão está inserido no item 
"Processo Legislativo", sendo exigidos do candidato conhecidos que não a letra da lei, mas, inclusive e 
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principalmente, sua interpretação. Portanto, gabarito correto e mantido. 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000017 
 

 

NOME: 
 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

25 
 

 

RECURSO 
 

         

O item c, da questao 25, que trata acerca do tombamento, ja foi objeto de cobrança em concurso, inclusive é 
objeto de comentários em livro para concurso. No livro Carreiras da AGU - questões comentadas, direito 
administrativo de Autoria de Danilo Bueno Mendes, Editora IELD, o item C foi objeto de prova para advogado 
geral da Uniao de 2009 elaborado pela CESP. O citado livro comenta a questão dissecando-a completamente, 
inclusive com jurisprudencia. As fls. 138 do livro, descre a questao de n. 19 no seguintes termos "Com base na 
jurisprudência do STJ, julgue os itens a seguir. 
O instituto do tombamento provisório não é uma fase 
procedimental antecedente do tombamento definitivo, mas 
uma medida assecuratória da eficácia que este último poderá, 
ao final, produzir. A caducidade do tombamento provisório, 
por excesso de prazo, não é prejudicial ao tombamento 
definitivo.O que prejudica a isençao do certame e a imparcialidade, já que a questao já tinha sido comentada e 
estava a disposição de qualquer pessoa".  
Em outros concurso, quando ocorre essa mesma situaçao a questao é considerada nula, uma vez que ja foi 
abordada em prova. Para que o concurso continue sendo considerado imparcial, isento e objetivo a questao de 
n. 25 do caderno de prova deve ser anulada. razao pela qual requer a sua anulação.  

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada: 
Primeiramente, é importante observar que as informações contidas em direito são em número limitado, assim 
como em qualquer outra matéria de conhecimento. Não é sem motivos que candidatos para concurso público 
estudem e pratiquem o conhecimento através de resolução de questões, pois, inevitavelmente, os assuntos se 
repetem. Provavelmente os itens de Direito Administrativo já foram objeto de questão de concurso público - 
assim como diversas questões de português tratam de "sujeito" e "predicado". Portanto, não há justificativa 
para que o candidato não marque a alternativa correta. Gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000030 
 

 

NOME: 
 

CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

28 
 

 

RECURSO 
 

         

Recurso  
Questão 28 
A questão requeria que fosse assinalada a alternativa incorreta e o gabarito oficial apresentou como resposta a 
assertiva d) 
No entanto o conteúdo da referida assertiva encontra-se correto. Isto porque, a assertiva traz a seguinte 
afirmação "a lei dos serviços públicos (Lei 8.987/95) estabelece o prazo máximo de 180 dias para a duração da 
intervenção pelo poder concedente no serviço público", sendo esta a previsão do Art. 32, parágrafo 2, da Lei 
8987/1995. 
Ainda, nesse sentido: "Depois  de  nomeado  o  interventor,  a Administração  Pública  deverá,  no  prazo  
máximo  de 30  (trinta)  dias,  instaurar  o  processo  administrativo  a  fim  de  apurar  irregularidades,  sendo 
que  este  procedimento  terá  duração  máxima  de  180  (cento  e  oitenta)  dias.  Neste  sentido, estabelece  a  
lei  8.987/95,  em  seu  artigo  32  e  seguintes,  o  quanto  segue: (...)" ( CARVALHO, Matheus. Manual de 
Direito Administrativo, Editora JusPodivm, 2 edição, ano 2015, p 629). 
 
Ainda, segundo Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino,  "não existe intervenção por prazo indeterminado; a 

Lei 8.987/1995, entretanto, não estabelece prazo de duração da intervenção, nem mínimo, nem máximo" 
(Direito administrativo descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. -23. ed. rev .. atual. e ampl. -Rio 
de Janeiro : Forense; São Paulo: MÉTODO. 2015) 
 
Portanto, deve ser anulada a referida questão por não ter gabarito correto a ser assinalado. 
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DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
Certo é que não existe intervenção por prazo indeterminado; a lei dos serviços públicos contudo não estipula 
prazo de duração de intervenção mínima ou máximo. O art. 33 da referida lei determinada que o procedimento 
administrativo para comprovar as causas determinantes da intervenção deverá ser concluído no prazo de cento 

e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Repare, porém, que a intervenção em si poderá 
estender-se por prazo superior. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000002 
 

 

NOME: 
 

BRUNO SÁTIRO MENDONÇA DE SOUZA SALES 
 

ENVIO: 
 

08/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

29 
 

 

RECURSO 
 

         

Há uma importante divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da existência de 
responsabilidade tributária objetiva no sistema jurídico brasileiro. O ponto nodal dessa divergência decorre da 
interpretação conferida ao disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional, cujo teor é o seguinte: 
 
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária 
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
 
A fim de melhor compreender a questão, é adequado que se considere qual o contexto desse artigo 136 do CTN. 
Esse dispositivo encontra-se inserido no Capítulo V - Responsabilidade Tributária -, Seção IV - Responsabilidade 
por Infrações. Há, pois, uma relevante especificidade. A discussão existente gira em torno da existência de 

responsabilidade tributária objetiva nos casos de infração à legislação tributária. Desse modo, essa regulação 
da "responsabilidade por infrações" pode compreender quatro situações distintas, as quais são identificáveis a 
partir da compreensão do disposto no artigo 113 do CTN8 : Primeira: infração relacionada ao descumprimento, 
na linguagem da lei, de uma "obrigação tributária principal", em rigor, da obrigação tributária em sentido 
estrito, obrigação de pagar o tributo (art. 113, §1º, primeira parte, do CTN); Segunda: infração relacionada ao 
descumprimento, na linguagem da lei, também de uma "obrigação tributária principal", em rigor, da obrigação 
punitiva tributária, obrigação de pagar as verbas punitivas (p. ex., multa) decorrentes do não pagamento do 
tributo (art. 113, §1º, segunda parte, do CTN); Terceira: infração relacionada ao descumprimento, na linguagem 
da lei, de uma "obrigação tributária acessória", em rigor, da obrigação administrativo-fiscal, obrigação de 
cumprir as obrigações de interesse da administração fiscal (art. 113, §2º, do CTN); Quarta: infração relacionada 
ao descumprimento, na linguagem da lei, de uma "obrigação tributária principal", em rigor, da obrigação 
punitiva administrativo-fiscal, obrigação de pagar as verbas punitivas (p. ex., multa) decorrentes do não 
cumprimento da obrigação administrativo-fiscal (art. 113, §2º, do CTN); Portanto, o art. 136 do CTN, ao se 
referir à "responsabilidade por infrações" alude a uma das quatro situações antes mencionadas. 
 
É oportuno dar uma ideia do estado da divergência doutrinária. De um lado, estão os que entendem que o art. 
136 do CTN revela a adoção, em matéria de infração tributária (uma das quatro situações antes referidas), da 
responsabilidade objetiva. Esse entendimento tem por fundamento a determinação constante do art. 136 do 
CTN de que a responsabilidade pelas infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
 
De outro, encontram-se os que defendem a tese de que o art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade 
pelas infrações não depende da intenção do agente ou responsável, nem da efetividade, natureza e extensão 
dos efeitos do ato infracional, não adotou a responsabilidade objetiva. Para uma compreensão mais adequada 
dessa divergência, convém realizar um breve escorço do posicionamento da doutrina nacional. 
 
Paulo de Barros Carvalho chama a atenção para a opção realizada pelo legislador do CTN no sentido da 
caracterização da objetividade da infração: Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza 
e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136). Nota-se aqui uma declaração de princípio em favor da 
responsabilidade objetiva. Mas, como sua formulação não está em termos absolutos, a possibilidade de dispor 
em sentido contrário oferta espaço para que a autoridade legislativa construa as chamadas infrações 
subjetivas. 
 
Sacha Calmon Navarro Coelho entende que o art. 136 do CTN consagra a tese da objetividade da infração fiscal, 
mas que a mesma deve ser considerada com temperamentos: 
 
A questão da objetividade da infração fiscal vem à baila no CTN, de maneira aparentemente singela. A infração 
fiscal é objetiva na enunciação, mas comporta temperamentos. (a) Porque lei federal, estadual e municipal 
podem incluir no tipo infracional o elemento subjetivo. É o que reza o artigo. (b) Também porque o próprio CTN, 
quando do julgamento da infração, manda que sejam observados os preceitos dos artigos 108, § 2º (equidade), 
e 112 (in dubio pro contribuinte). 
 
Outros renomados doutrinadores, todavia, divergem do posicionamento anterior, podendo citar como exemplo: 
 

Ruy Barbosa Nogueira sustenta que em nosso sistema, mesmo tendo em conta o disposto no art. 136 do CTN, 
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não existe a responsabilidade objetiva em matéria de infração à legislação tributária: 
 
O que o disposto no art. 136 veio estatuir como regra geral é que nem sempre é preciso ocorrer o dolo ou 
intenção do agente ou responsável para ser caracterizada infração da legislação tributária. Na generalidade, 

para ocorrência da infração fiscal, basta o grau de culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia. O 
requisito do dolo ou intenção para tipificação de infrações fiscais é somente para certos casos mais graves, 
especificadamente configurados na lei como dolosos, como é exemplo o do crime de sonegação fiscal, pois este 
somente pode ocorrer se integrado pelo dolo. Não se configura como crime de sonegação a evasão apenas 
culposa, mas somente a dolosa. Portanto, o que o art. 136, em combinação com o item III do art. 112, deixa 
claro é que para a matéria da autoria, imputabilidade ou punibilidade, somente é exigida a intenção ou dolo 
para os casos das infrações fiscais mais graves e para as quais o texto da lei tenha exigido esse requisito. Para 
as demais, isto é, não dolosas, é necessário e suficiente um dos graus de culpa. De tudo isso decorre o princípio 
fundamental e universal, segundo o qual se não houver dolo nem culpa, não existe infração da legislação 
tributária. Em outras palavras, não existe, em nosso sistema, a arqueológica 'responsabilidade objetiva' ou a 
infração sem culpa. 
 
Luciano Amaro também defende a tese de que o art. 136 do CTN não introduziu a responsabilidade objetiva por 
infração tributária: Enfim, subjaz à responsabilidade tributária a noção de culpa, pelo menos stricto sensu, pois, 
ainda que o indivíduo não atue com consciência e vontade do resultado, este pode decorrer da falta de 
diligência (portanto, de negligência) sua ou de seus prepostos, no trato de seus negócios (pondo-se, aí, 
portanto, a culpa in eligendo ou in vigilando). Sendo, na prática, de difícil comprovação o dolo do indivíduo 
(salvo em situações em que os vestígios materiais sejam evidentes), o que preceitua o Código Tributário 
Nacional é que a responsabilidade por infração tributária não requer a prova, pelo Fisco, de que o indivíduo agiu 
com conhecimento de que sua ação ou omissão era contrária à lei, e de que ele quis descumprir a lei. O art. 136 
não afirma a responsabilidade tributária sem culpa (stricto sensu). Interpretado o preceito em harmonia com o 
art. 108, IV, a equidade já conduz o aplicador da lei no sentido de afastar a sanção em situações nas quais, 
dadas as circunstâncias materiais ou pessoais, ela não se justifique. Mesmo no que respeita à obrigação de 
pagar tributo (em que, obviamente, não cabe a discussão em tela, sobre 'elemento subjetivo'), o Código se 
mostra sensível a situações em que o erro ou ignorância escusáveis sobre matéria de fato possam ter o efeito 
de viabilizar remissão (art. 172, II e IV). Em suma, parece-nos que não se pode afirmar ser objetiva a 
responsabilidade tributária (em matéria de infrações tributárias) e, por isso, ser inadmissível todo tipo de 
defesa do acusado com base na ausência de culpa. O que, em regra, não cabe é a alegação de ausência de dolo 
para eximir-se de sanção por infração que não requer intencionalidade. 
 
Para corroborar com a divergência doutrinária, trago à baila, alguns julgados dos Tribunais Superiores sobre a 
matéria aqui abordada. 
 
Neste julgamento do ano de 2006, o Tribunal mais uma vez avançou na apreciação do elemento subjetivo 
(culpa), e entendeu que a responsabilidade prevista no art. 136 "deve ser analisada com temperamentos", 
sendo aplicável ao caso o art. 137 do CTN, "que consagra a responsabilidade subjetiva". Eis a ementa do 
acórdão: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. QUEBRA DO DIFERIMENTO. 
COMPRADOR IRREGULAR.VENDEDOR DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A 
responsabilidade pela prática de infração tributária, malgrado o disposto no art. 136 do CTN, deve ser analisada 
com temperamentos, sobretudo quando não resta comprovado que a conduta do vendedor encontrava-se 
inquinada de má-fé. Em hipótese como tais, tem emprego o disposto no art. 137 do CTN, que consagra a 
responsabilidade subjetiva. Precedentes. 2. Recurso especial não-provido. 
 
Outro julgamento assim entendeu: 
 

O Tribunal decidiu neste julgamento que, diversamente do defendido pela administração tributária, nosso 
direito positivo não consagrou de nenhum modo a responsabilidade objetiva enquanto sujeição à sanção-
penalidade, cabendo o questionamento acerca do elemento subjetivo. Segue a ementa: PROCESSUAL CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA APLICADA POR CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. AFASTAMENTO 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ART. 136 DO CTN. 1. Não viola o art. 535 
do CPC o acórdão que, mesmo sem se ter pronunciado sobre todos os temas trazidos pelas partes, manifestou-
se de forma precisa sobre aqueles relevantes e aptos à formação da convicção do órgão julgador, resolvendo de 
modo integral o litígio. 2. Tratando-se de infração tributária, a sujeição à sanção correspondente impõe, em 
muitos casos, o questionamento acerca do elemento subjetivo, em virtude das normas contidas no art. 137 do 
CTN, e da própria ressalva prevista no art. 136. Assim, ao contrário do que sustenta a Fazenda Estadual, "não 
se tem consagrada de nenhum modo em nosso Direito positivo a responsabilidade objetiva enquanto sujeição à 
sanção-penalidade" (MACHADO, Hugo de Brito. "Comentários ao Código Tributário Nacional", Volume II, São 
Paulo: Atlas, 2004, pág. 620). No mesmo sentido: REsp 494.080/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ de 16.11.2004; REsp 699.700/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 3.10.2005; REsp 278.324/SC, 
2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 13.3.2006. 3. Recurso especial desprovido. 
 
Nesse último caso, recém julgado (em 1º de outubro de 2013), que envolve matéria aduaneira, o Tribunal não 
qualificou a responsabilidade pela infração, se objetiva ou não. Deixou assentado que cabia a aplicação do art. 
136 do CTN. Contudo, ressaltou a Corte que o elemento subjetivo foi avaliado, tendo sido caracterizada a 
prática de simulação por parte do infrator, pelo que aplicável a pena de perdimento. É elucidativa a seguinte 
passagem do voto do Relator:  
 
Da violação ao art. 136, do CTN. Também sem sucesso a recorrente quanto à alegação de impossibilidade de se 
aplicar o art. 136, do CTN em matéria aduaneira. Aqui, friso que este STJ tem jurisprudência pacificada no 
sentido de sua aplicação já tendo analisado o referido artigo de lei no bojo de contendas aduaneiras uma 
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miríade de vezes. Outrossim, o Decreto-Lei n. 37/66, lei que serve de base ao Regulamento Aduaneiro, tem no 
seu art. 94, §2º dispositivo de idêntica redação ao art. 136, do CTN ("§ 2º - Salvo disposição expressa em 
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 
natureza e extensão dos efeitos do ato"). Além disso, a infração é pertinente ao Direito Tributário na medida 

em que visa a ocultar o real sujeito passivo da obrigação tributária referente ao comércio exterior. De mais a 
mais, como já transcrito no item anterior, o dolo na conduta foi reconhecido pela própria empresa, não havendo 
sentido em se alegar a inaplicabilidade do mencionado dispositivo legal. Desse modo, descabidas as alegações 
da recorrente. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo regimental. É como voto. 
 
Parece possível e recomendável que se proceda a uma adequada e sistemática compreensão da 
responsabilidade por infrações à legislação tributária em nosso sistema, levando em consideração os diferentes 
valores objetivados em diversos dispositivos do CTN, os quais merecem ser sempre apreciados em 
conformidade com a Constituição. Esse método, atento para a consideração sistemática do ordenamento 
jurídico brasileiro, confere relevo às opções políticas do legislador pátrio, que construiu um sistema próprio, 
peculiar, que não deve ser confundido com o da responsabilidade civil do Estado, nem com o da 
responsabilidade civil no âmbito do Código do Consumidor, e muito menos com o da responsabilidade civil no 
âmbito do Código Civil. Tendo como ponto de partida esse regime próprio elaborado pelo legislador brasileiro, é 
possível construir o regime jurídico da responsabilidade por infrações em matéria tributária que concilie, ou 
pelo menos aproxime, as correntes aparentemente divergentes a respeito. Para tanto, deixar-se-á de lado o 
controvertido uso dos qualificadores "objetiva", "objetiva com temperamentos" ou "subjetiva", que trazem 
desnecessária dificuldade à compreensão do tema. 
 
Sendo assim, em virtude do que foi amplamente demonstrado, a manutenção do gabarito referente à questão 
em apreço colocaria em risco alguns direitos consagrados na Constituição, não restando outra alternativa mais 
coerente a não ser a renomada banca reconhecer a divergência do entendimento quanto à responsabilidade por 
infração tributária, motivo pelo qual pugna-se pela anulação da questão, pelos motivos já expostos. 

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
De acordo com Ricardo Alexandre: "O art. 136 do CTN afirma que, salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da 
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Desta disposição se extrai a conclusão, tão famosa em 
direito tributário, de que a responsabilidade por infrações tributárias é, em regra, objetiva. - (será subjetiva se 
houver disposição de lei em contrário)". Ademais, o art. 137 do CTN traz: "A responsabilidade é pessoal do 
agente: I. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no 
exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa 
emitida por quem de direito". Como podemos ver no enunciado, Mário possuía ordem expressa de seu superior, 
não caracterizando, portanto, sua responsabilidade pessoal pelo fato. Assim, gabarito correto e mantido. 
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CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO 
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08/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

30 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão 30, trazia a seguinte afirmação "é legítima a cobrança de taxa anual de renovação sem que haja novo 
procedimento de fiscalização pelo poder público",  sendo que o gabarito a considerou falsa. No entanto, a 
jurisprudência mais recente do STF prevê que "a taxa de renovação de licença de funcionamento é 
constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera 
existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de 
fiscalização."( RE 856185 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015). Portanto, conforme o entendimento 
do STF basta a existência de órgão administrativo com competência para fiscalização que a taxa poderá ser 
cobrada, independente de novo procedimento de fiscalização pelo poder público. 
Ainda, "é constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o 
exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo 
exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao 
qual se nega provimento." (RE 588322, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
16/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-
02413-04 PP-00885 RTJ VOL-00224-01 PP-00614 RIP v. 12, n. 63, 2010, p. 243-255 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 
149-157). 
Diante disto, deve ser alterado o gabarito, passando a constar a referida assertiva como correta e o item d), 
como alternativa correta para a questão.  

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
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De acordo com o STF (RE 222.251) "é ilegítima a cobrança de tal taxa anualmente, a título de mera renovação, 
sem que haja novo procedimento de fiscalização". Há, contudo, pressuposição de que o procedimento de 
fiscalização foi efetivado, conforme consta no seguinte RE 416.601: "É presumido o exercício do poder de 
polícia quando existente o órgão fiscalizador, mesmo que este não comprove haver realizado fiscalizações 

individualizadas nos estabelecimentos de cada contribuinte". Assim, a fiscalização é obrigatória, sendo, em 
determinados casos, presumida. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000023 
 

 

NOME: 
 

CID ROBSON BOLONHESE 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

30 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão em referência, pede para julgar os itens abaixo com (V) Verdadeiro e (F) Falso. 
O gabarito identificou como correta a assertiva (C)F-V-V. 
Ocorre que em considerar o item 3 como verdadeiro cometeu-se grande erro ao atribuir aos impostos o caráter 
contributivo, isso porque, os Impostos não possuem caráter contributivo, vez que os únicos tributos que o 
possuem são as contribuições (para melhoria e previdenciárias). 
Vejam que existe diferença entre imposto e tributos. Imposto é gênero dos tributos conforme art. 5º do CTN. 
No mais importante ressaltar que as definições de imposto conforme art. 16 do CTN c/c art. 145, I, §1º da CF, 
inexiste o caráter contributivo os impostos. 
Existe o princípio da capacidade contributiva estabelecido pelo art. 145, §1º (e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte), mas referido princípio se fundamenta na capacidade do contribuinte 
visando a reafirmar/respeitar ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da CF, estabelecido no 
art. 1º, III da CF. 
Desta forma requer que seja cancelada a presente questão. 

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
De acordo com Ricardo Alexandre: "Os impostos se sustentam sobre a ideia da solidariedade social (...) (os 
recursos arrecadados de impostos) devem ser utilizados em benefício de toda a coletividade. (...) Em resumo as 
taxas e contribuições de melhoria possuem caráter retributivo (contraprestacional) e os impostos, caráter 
contributivo." Portanto, gabarito correto e mantido. 

 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000042 
 

 

NOME: 
 

GUIDO CARO FRITSCH 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

30 
 

 

RECURSO 
 

         

A questão pergunta contem a seguinte alternativa: 
 
( ) -  viola a garantia  constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o  valor 
da causa. 
 
Exigindo do candidato o conhecimento da Súmula 667 do STF, todavia  esse conteúdo não consta no Edital. 
 
Ademais, as outras alternativas discorrem sobre posições doutrinárias, as quais a divergências, não se atendo a 
questão ao que discorre no edital, ou seja, o texto legal. 
 
Sendo o edital a lei que rege o certame e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública a ele, é 
inaceitável que se mantenha no certame uma questão que cobra matéria não constante nele. 

 
Por essa razão é imperiosa a anulação da questão, corroborando, segue entendimento do STF: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. 
ANULAÇÃO DE QUESTÃO. 1. Anulação de questão não prevista no edital do concurso. 2. O Supremo Tribunal 
Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando "não se cuida de aferir da 
correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas 
apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - 
nele incluído o programa - é a lei do concurso". Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(RE 440335 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-
07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188) 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ANULAÇÃO. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS 
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SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, 
quando sub judice a controvérsia sobre a vinculação da Administração Pública ao edital, demanda análise das 
cláusulas do certame, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência 
das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que 

demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta 
da ordem constitucional. 3. A interpretação de cláusulas editalícias não viabiliza o recurso extraordinário, a teor 
do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: 
?MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
EDITALÍCIA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO?. 5. Agravo 
regimental DESPROVIDO. 
 
(STF - ARE: 682101 GO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2013,  Primeira Turma, Data de 
Publicação: DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014) 

 
 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada: 
No entender do ilustre  Professor Miguel Reali (Teoria Tridimencional do Direito), são fontes do Direito: a lei, a 
jurisprudência e os costumes. Portanto, o conhecimento exigido em concursos públicos não se restringe à fonte 
principal do direito, mas quaisquer fontes formais. Portanto, o assunto da questão está inserido no item 
"Processo Legislativo", sendo exigidos do candidato conhecidos que não a letra da lei, mas, inclusive e 
principalmente, sua interpretação. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

 

CÓDIGO: 
 

0000000017 
 

 

NOME: 
 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO 
 

ENVIO: 
 

07/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

30 
 

 

RECURSO 
 

         

na questao de n. 30, foi consideraca como certo o item C, que estabelece a seguinte seguencia: F-V-V. No 

etanto, o item certo é o item D, V-V-V, onde consta que todas as alternativas são verdadeiras. A primeira 
alternativa é verdadeira, uma vez que já foi considerada legitima a taxa anual de renovação sem que haja 
procedimento de fiscalização pelo poder público pelo STJ, em vários recurso. 
No recurso especial reconheceu que é "Desnecessária a prova da efetiva fiscalização, sendo suficiente sua 
potencial existência", no REsp 810.335/RO, pela Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
11.03.2008, DJ 27.03.2008, nos seguintes termos: 
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - LEGITIMIDADE DA 
COBRANÇA - ART. 77 DO CTN - PRELIMINARES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 282/STF.  
1. Inviável o recurso especial quanto às questões que não foram discutidas pelo acórdão recorrido, tendo em 
vista a falta de prequestionamento da matéria (Súmula 282/STF).  
2. O STF já proclamou a constitucionalidade de taxas, anualmente renováveis, pelo exercício do poder de 
polícia, e se a base de cálculo não agredir o CTN.  
3. Afastada a incidência do enunciado da Súmula 157/STJ.  
4. Desnecessária a prova da efetiva fiscalização, sendo suficiente sua potencial existência.  
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.  
Inclusve, já foi reconhecido pelo STF como legal a cobrança da taxa sem que haja procedimento de fiscalização. 
Foi reconhecido que: 
"O Plenário do STF decidiu pela constitucionalidade da instituição da taxa de fiscalização, de localização e de 
funcionamento. RE 220.316/MG, rel. min. Ilmar Galvão, DJ de 26-6-2001." (AI 707.357-ED, rel. min. Ellen 
Gracie, julgamento em 2-2-2010, Segunda Turma, DJE de 26-2-2010.) Vide: RE 588.322, rel. min. Gilmar 
Mendes, julgamento em 16-6-2010, Plenário, DJE de 3-9-2010, com repercussão geral.   
Desta forma, a questao é verdade e o item correto é o D. 
Razao pela qual requer seja reconhecido como item correto o D, reformando o gabarito.   

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
De acordo com o STF (RE 222.251) "é ilegítima a cobrança de tal taxa anualmente, a título de mera renovação, 
sem que haja novo procedimento de fiscalização". Há, contudo, pressuposição de que o procedimento de 
fiscalização foi efetivado, conforme consta no seguinte RE 416.601: "É presumido o exercício do poder de 
polícia quando existente o órgão fiscalizador, mesmo que este não comprove haver realizado fiscalizações 
individualizadas nos estabelecimentos de cada contribuinte". Assim, a fiscalização é obrigatória, sendo, em 
determinados casos, presumida. Portanto, gabarito correto e mantido. 
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CÓDIGO: 
 

0000000014 
 

 

NOME: 
 

THIAGO BARROS SILVA 
 

ENVIO: 
 

08/06/2016 
 

 

NRO QUESTÃO: 
 

33 
 

 

RECURSO 
 

         

Ínclita Comissão Examinadora,  
 
Nos termos do item 15 do Edital do Concurso Público para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, 
realiza-se o recurso em comento. Dessa forma, a questão 33 da Prova para Advogado apresenta equívoco, uma 
vez que não há resposta correta, devendo ser anulada pelos motivos a seguir expostos.  
O gabarito apresenta a alternativa "d" como correta, entretanto esta não pode ser considerada correta, uma vez 
que o enunciado da questão não traz a cobrança nos termos da lei federal que regulamentou os artigos 182 e 
183 da CF, qual seja, a lei 10.257/2001, uma vez que a Carta Magna sequer fala acerca do prazo de cinco anos 
em seu artigo 182. 
Nesse sentido, importante citar dispositivo da Lei 10.257/2001: 
 
"Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta 
Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à aplicação 
do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. § 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano 

será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor 
referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. § 2o Caso a obrigação de parcelar, 
edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, 
até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8o." 
 
Destarte, a alternativa "d" afirma que "o município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pela prazo de cinco 
anos consecutivos". 
Diante disso, questiono o eminente julgador acerca do que ocorreria se após dois anos de majoração da 
alíquota do IPTU o proprietário resolvesse cumprir o determinado, dando o devido aproveitamento e função 
social ao bem. A resposta é clara, a sanção cessaria, uma vez que não se trata de situação que tenha por 
objetivo a arrecadação de receita para o erário, ou seja, não possui caráter fiscal, e sim extrafiscal, cuja 
condição de existência é a manutenção da situação de contrariedade ao disposto pelo Município. 
Nesse sentido, com exatidão e maestria pondera a eminente Procuradora do Município do Rio de Janeiro e 
Professora de Direito Urbanístico, Fernanda Lousada Cardoso:  
"A imposição da tributação progressiva é atuação vinculada do Poder Público Municipal que não possui 
discricionariedade no exercício desta atividade sancionatória. Caso o proprietário apresente projeto de 
aproveitamento do imóvel, cumprindo sua obrigação urbanística, será suspensa a tributação progressiva do 
IPTU no exercício seguinte. Nessa hipótese, se o proprietário não realizar as obras, será reiniciada a majoração 
extrafiscal. (Direito Urbanístico - Coleção Leis Especiais para Concursos. 6ª ed. v. 19. Salvador: Juspodivm. 
2015. p.133)" 
 
Posteriormente, ratifica a nobre autora: 
 
"A tributação diferenciada será mantida até que a o proprietário cumpra sua obrigação de bem aproveitar o 
imóvel. (Direito Urbanístico - Coleção Leis Especiais para Concursos. 6ª ed. v. 19. Salvador: Juspodivm. 2015. 
p.135)" 
 
Ínclito julgador, com a devida vênia, a questão não cobra a literalidade da Lei 10.257/2001 - e mesmo que 
estivesse - o candidato deve se atentar ao real sentido de cada alternativa. Desta feita, como explicado no 
presente recurso, a alternativa "d" não corresponde à realidade jurídica, pois se fosse seguida de forma literal 
seria desarrazoada, mantendo a sanção por 5 (cinco) anos consecutivos, punindo de forma desarrazoada aquele 
que cumpriu o determinado em período anterior aos 5 (cinco) anos. 
Assim, o ideal seria que a questão se apresentasse da seguinte forma "... mediante a majoração da alíquota 
pelo prazo de até cinco anos consecutivos" ou "... mediante a majoração da alíquota pelo prazo de, no máximo, 
cinco anos consecutivos". 
Diante disso, a anulação da questão se faz imperiosa para resguardar o candidato que se ateve ao real sentido 
do dispositivo legal citado alhures, de forma a privilegiar a transparência e razoabilidade na presente questão.  
Portanto, nos termos do item 11.2, requer-se a anulação da questão 33, uma vez que não há alternativa 
correta, com a consequente atribuição da pontuação referente a mesma para todos os candidatos. 

 

          

DATA RESP.: 
 

14/06/2016 
 

      

          

RESPOSTA 
 

       

          

Recurso Indeferido. 
 
Resposta Fundamentada:  
O enunciado da questão traz claro: "Em caso de descumprimento dessas condições e desses prazos", ou seja, a 

questão não está solicitando ao candidato que cogite o cumprimento das condições ou prazos, mas sim o seu 
descumprimento. Certo é, como defendido em recurso, que o descumprimento das condições e prazos acarreta 
em cobrança de IPTU progressivo no tempo, pelo prazo de cinco anos. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
 

          

          

   

   




