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Mudanças de gabarito: 

• AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - QUESTÃO 40 - NOVO GABARITO: B. 

• AUDITOR FISCAL - QUESTÃO 19 - NOVO GABARITO: D. 

 

AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (ATM) 

 

Q. ATM RESULTADO RESPOSTA AOS RECURSOS DE AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (ATM) 

1 INDEFERIDO RECURSO: 974 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 1 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

2 INDEFERIDO RECURSO: 975 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 2 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. A redação e as respostas das questões 2, 

13 e 39 são distintas e exigem diferentes conhecimentos e habilidades dos (as) candidatos (as). Assim, o recurso foi 

INDEFERIDO. 

4 INDEFERIDO RECURSO: 996 - Por ser o Sistema Tributário Nacional estabelecido pela Lei Nº 5.172, a qual é corretamente referenciada 

em todo o enunciado da questão e nas demais assertivas (I e III), sendo previsto ainda no edital do concurso como tema de 

conhecimentos específicos para o referido cargo (pág. 9) e, ainda, por não ser o número da lei o objeto especificamente 

questionado na questão, a qual busca avaliar o conhecimento da norma e das regras tributárias, conforme previsto em edital, 

a banca entende que a simples repetição do “5.” antes do número da lei NÃO compromete o entendimento da proposição II da 

questão 4 da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. O recurso foi indeferido e o gabarito permanece “D”. 

4 INDEFERIDO RECURSO: 1002 - Por ser o Sistema Tributário Nacional estabelecido pela Lei Nº 5.172, a qual é corretamente referenciada 

em todo o enunciado da questão e nas demais assertivas (I e III), sendo previsto ainda no edital do concurso como tema de 

conhecimentos específicos para o referido cargo (pág. 9) e, ainda, por não ser o número da lei o objeto especificamente 

questionado na questão, a qual busca avaliar o conhecimento da norma e das regras tributárias, conforme previsto em edital, 

a banca entende que a simples repetição do “5.” antes do número da lei NÃO compromete o entendimento da proposição II da 

questão 4 da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. O recurso foi indeferido e o gabarito permanece “D”. 

7 INDEFERIDO RECURSO: 948 - É VERDADEIRA a assertiva I da questão 7, a qual afirma que, no município de Remanso, é “VEDADO AO 

CONTRIBUINTE exigir ou aumentar tributos sem a devida previsão legal”. De fato, não compete ao contribuinte “exigir ou 

aumentar tributos”, pois essa é uma competência do município de Remanso – BA (Arts. 85 e 86, “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, 

da Lei Orgânica do Município de Remanso – BA), assim como previsto no Art. 3º da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. 

Logo, o recurso é INDEFERIDO e o gabarito permanece “B”. 

7 INDEFERIDO RECURSO: 1006 - É VERDADEIRA a assertiva I da questão 7, a qual afirma que, no município de Remanso, é “VEDADO AO 

CONTRIBUINTE exigir ou aumentar tributos sem a devida previsão legal”. De fato, não compete ao contribuinte “exigir ou 
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aumentar tributos”, pois essa é uma competência do município de Remanso – BA (Arts. 85 e 86, “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, 

da Lei Orgânica do Município de Remanso – BA), assim como previsto no Art. 3º da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. 

Logo, o recurso é INDEFERIDO e o gabarito permanece “B”. 

7 INDEFERIDO RECURSO: 1014 - É VERDADEIRA a assertiva I da questão 7, a qual afirma que, no município de Remanso, é “VEDADO AO 

CONTRIBUINTE exigir ou aumentar tributos sem a devida previsão legal”. De fato, não compete ao contribuinte “exigir ou 

aumentar tributos”, pois essa é uma competência do município de Remanso – BA (Arts. 85 e 86, “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, 

da Lei Orgânica do Município de Remanso – BA), assim como previsto no Art. 3º da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. 

Logo, o recurso é INDEFERIDO e o gabarito permanece “B”. 

7 INDEFERIDO RECURSO: 1052 - É VERDADEIRA a assertiva I da questão 7, a qual afirma que, no município de Remanso, é “VEDADO AO 

CONTRIBUINTE exigir ou aumentar tributos sem a devida previsão legal”. De fato, não compete ao contribuinte “exigir ou 

aumentar tributos”, pois essa é uma competência do município de Remanso – BA (Arts. 85 e 86, “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, 

da Lei Orgânica do Município de Remanso – BA), assim como previsto no Art. 3º da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. 

Logo, o recurso é INDEFERIDO e o gabarito permanece “B”. 

7 INDEFERIDO RECURSO: 1053 - É VERDADEIRA a assertiva I da questão 7, a qual afirma que, no município de Remanso, é “VEDADO AO 

CONTRIBUINTE exigir ou aumentar tributos sem a devida previsão legal”. De fato, não compete ao contribuinte “exigir ou 

aumentar tributos”, pois essa é uma competência do município de Remanso – BA (Arts. 85 e 86, “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, 

da Lei Orgânica do Município de Remanso – BA), assim como previsto no Art. 3º da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. 

Logo, o recurso é INDEFERIDO e o gabarito permanece “B”. 

7 INDEFERIDO RECURSO: 1056 - É VERDADEIRA a assertiva I da questão 7, a qual afirma que, no município de Remanso, é “VEDADO AO 

CONTRIBUINTE exigir ou aumentar tributos sem a devida previsão legal”. De fato, não compete ao contribuinte “exigir ou 

aumentar tributos”, pois essa é uma competência do município de Remanso – BA (Arts. 85 e 86, “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, 

da Lei Orgânica do Município de Remanso – BA), assim como previsto no Art. 3º da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. 

Logo, o recurso é INDEFERIDO e o gabarito permanece “B”. 

13 INDEFERIDO RECURSO: 976 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 13 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. A redação e as respostas das questões 2, 

13 e 39 são distintas e exigem diferentes conhecimentos e habilidades dos (as) candidatos (as). Assim, o recurso foi 

INDEFERIDO. Assim, o presente recurso foi INDEFERIDO. 

13 INDEFERIDO RECURSO: 977 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 13 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. A redação e as respostas das questões 2, 

13 e 39 são distintas e exigem diferentes conhecimentos e habilidades dos (as) candidatos (as). Assim, o recurso foi 

INDEFERIDO. Assim, o presente recurso foi INDEFERIDO. 
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14 INDEFERIDO RECURSO: 982 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 14 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

15 INDEFERIDO RECURSO: 983 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A redação e as respostas das questões 8, 15 e 40 são distintas e contemplam outras assertivas 

que exigem diferentes habilidades de análise e conhecimentos dos (as) candidatos (as). Assim, o presente recurso foi 

INDEFERIDO. 

17 INDEFERIDO RECURSO: 949 - Sobre a questão 17, alternativa D, o argumento do candidato é de que a letra “D” está supostamente correta, 

embora a Súmula Vinculante nº 50 trate de tema diferente da sua argumentação. Vejamos: a SV fala que uma “Norma legal que 

altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade” enquanto a alternativa 

“D” afirma que o prazo para o pagamento não precisa de lei para ser alterado, podendo ser alterado por outra modalidade 

normativa. Segundo o STF, o prazo para pagamento pode ser instituído e modificado POR ATO INFRALEGAL. Logo, a alternativa 

“D” está CORRETA, sendo esse um entendimento antigo. A alternativa A não fala sobre capacidade contributiva. A letra B 

(incorreta, portanto, é o gabarito) não faz diferença se é pessoa jurídica ou física. A CF no art. 145, § 1º, fala sobre 

a capacidade contribuitiva do contribuinte – que pode ser pessoa física ou jurídica. Recurso INDEFERIDO e gabarito 

preliminar mantido. 

17 INDEFERIDO RECURSO: 1012 - Sobre a questão 17, alternativa D, o argumento do candidato é de que a letra “D” está supostamente correta, 

embora a Súmula Vinculante nº 50 trate de tema diferente da sua argumentação. Vejamos: a SV fala que uma “Norma legal que 

altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade” enquanto a alternativa 

“D” afirma que o prazo para o pagamento não precisa de lei para ser alterado, podendo ser alterado por outra modalidade 

normativa. Segundo o STF, o prazo para pagamento pode ser instituído e modificado POR ATO INFRALEGAL. Logo, a alternativa 

“D” está CORRETA, sendo esse um entendimento antigo. A alternativa A não fala sobre capacidade contributiva. A letra B 

(incorreta, portanto, é o gabarito) não faz diferença se é pessoa jurídica ou física. A CF no art. 145, § 1º, fala sobre 

a capacidade contribuitiva do contribuinte – que pode ser pessoa física ou jurídica. Recurso INDEFERIDO e gabarito 

preliminar mantido. 

17 INDEFERIDO RECURSO: 1015 - Sobre a questão 17, alternativa D, o argumento do candidato é de que a letra “D” está supostamente correta, 

embora a Súmula Vinculante nº 50 trate de tema diferente da sua argumentação. Vejamos: a SV fala que uma “Norma legal que 

altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade” enquanto a alternativa 

“D” afirma que o prazo para o pagamento não precisa de lei para ser alterado, podendo ser alterado por outra modalidade 

normativa. Segundo o STF, o prazo para pagamento pode ser instituído e modificado POR ATO INFRALEGAL. Logo, a alternativa 

“D” está CORRETA, sendo esse um entendimento antigo. A alternativa A não fala sobre capacidade contributiva. A letra B 

(incorreta, portanto, é o gabarito) não faz diferença se é pessoa jurídica ou física. A CF no art. 145, § 1º, fala sobre 

a capacidade contribuitiva do contribuinte – que pode ser pessoa física ou jurídica. Recurso INDEFERIDO e gabarito 

preliminar mantido. 

17 INDEFERIDO RECURSO: 1011 - Sobre a questão 17, alternativa D, o argumento do candidato é de que a letra “D” está supostamente correta, 

embora a Súmula Vinculante nº 50 trate de tema diferente da sua argumentação. Vejamos: a SV fala que uma “Norma legal que 

altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade” enquanto a alternativa 

“D” afirma que o prazo para o pagamento não precisa de lei para ser alterado, podendo ser alterado por outra modalidade 

normativa. Segundo o STF, o prazo para pagamento pode ser instituído e modificado POR ATO INFRALEGAL. Logo, a alternativa 
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“D” está CORRETA, sendo esse um entendimento antigo. A alternativa A não fala sobre capacidade contributiva. A letra B 

(incorreta, portanto, é o gabarito) não faz diferença se é pessoa jurídica ou física. A CF no art. 145, § 1º, fala sobre 

a capacidade contribuitiva do contribuinte – que pode ser pessoa física ou jurídica. Recurso INDEFERIDO e gabarito 

preliminar mantido. 

19 INDEFERIDO RECURSO: 958 - A questão 19 da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS trata do tema "princípios constitucionais 

tributários", previsto no edital (página 10) como parte dos conhecimentos específicos exigidos para o cargo. Ao fazer 

referência à "Zona Franca de Manaus", o autor da questão utiliza-se de um recurso simples - a saber, fazer comparações, 

analogias e dar exemplos - para tornar a questão mais facilmente compreensível ao (à) candidato (a). Assim, não havendo 

o que desqualifique a questão, o presente recurso torna-se INDEFERIDO. 

19 INDEFERIDO RECURSO: 966 - A questão 19 da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS trata do tema "princípios constitucionais 

tributários", previsto no edital (página 10) como parte dos conhecimentos específicos exigidos para o cargo. Ao fazer 

referência à "Zona Franca de Manaus", o autor da questão utiliza-se de um recurso simples - a saber, fazer comparações, 

analogias e dar exemplos - para tornar a questão mais facilmente compreensível ao (à) candidato (a). Assim, não havendo 

o que desqualifique a questão, o presente recurso torna-se INDEFERIDO. 

24 INDEFERIDO RECURSO: 1007 - A assertiva II da questão 24 é VERDADEIRA. Em que pese a universalidade com que responde o devedor (Art. 

183, do CTN), salvo os bens impenhoráveis (Art. 833 do CPC), e a presunção de fraude em alienação por crédito inscrito em 

dívida ativa (Art. 185), o devedor poderá alienar seus bens caso reserve saldo suficiente para cobrir o valor total da 

dívida (Art. 185, parágrafo único). Destaca-se que o CTN tem exceções que vêm explicitadas no art. 106. De qualquer forma, 

a questão apresenta um ensinamento doutrinário amplo. Recurso INDEFERIDO e gabarito preliminar mantido. 

32 INDEFERIDO RECURSO: 1023 - A assertiva I da questão 32 é FALSA, pois segundo o Código Tributário Nacional, em seu Art. 7º, “A 

competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar 

leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito 

público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição”. Assim, o trecho “SERÁ SEMPRE indelegável” torna a 

proposição incorreta. 

34 INDEFERIDO RECURSO: 1016 - O recurso sobre a questão 34 da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi INDEFERIDO e o 

gabarito preliminar permanece mantido. A assertiva “B” é FALSA. Segundo Roberto Caparroz (Direito Tributário 

Esquematizado/Roberto Caparroz - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2021), “a data de inscrição, embora essencial para a certidão, NÃO PRODUZ QUALQUER EFEITO ACERCA DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

porque se configura como ato interno, de controle, da administração”. Destaca-se, ainda, que a prescrição é contada a 

partir do fato gerador e não da data da inscrição da Dívida Ativa (Art. 150, §4º do CTN). A assertiva “D” é VERDADEIRA, 

pois erros são causas de nulidade tanto da inscrição quanto do processo de cobrança dela decorrente, porém o Art. 203 do 

CTN permite a substituição da certidão de Dívida Ativa, desde que seja devolvido o prazo para a defesa. Ademais, de acordo 

com a Súmula 392 do STJ, esta substituição poderá ser feita até a prolação da sentença de embargo. 

38 INDEFERIDO RECURSO: 978 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 38 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

38 INDEFERIDO RECURSO: 979 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 38 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

38 INDEFERIDO RECURSO: 980 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 38 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

38 INDEFERIDO RECURSO: 981 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 38 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

39 INDEFERIDO RECURSO: 984 - O (a) candidato (a) não indicou quais questões estariam supostamente iguais ou repetidas e, após analisar 

cuidadosamente os demais itens de avaliação, a presente banca NÃO identificou semelhança entre questões a ponto de tornar-

se a presente questão nula. A questão 39 aborda a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema Tributário 

Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 

são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão. A redação e as respostas das questões 2, 

13 e 39 são distintas e exigem diferentes conhecimentos e habilidades dos (as) candidatos (as). Assim, o recurso foi 

INDEFERIDO. 

39 INDEFERIDO RECURSO: 1008 - O Art. 128 da Lei Nº 5.172 determina que “Sem prejuízo do disposto neste capítulo, A LEI PODE ATRIBUIR DE 

MODO EXPRESSO A RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A TERCEIRA PESSOA, vinculada ao fato gerador da respectiva 

obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 

ou parcial da referida obrigação”. Observa-se que, na assertiva, não há menção a “qualquer pessoa”, como propôs o (a) 

candidato (a) no recurso. O que se observa é simples referência ao texto legal, o que a torna CORRETA / VERDADEIRA. Assim, 

o recurso foi INDEFERIDO. 

40 DEFERIDO RECURSO: 1009 - Novo gabarito passa a ser a letra "b) I, apenas". O recurso foi DEFERIDO e a assertiva II da questão 40 

da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS passa a ser FALSA pois o trecho “cobrar tributos de livros e 

jornais” é contrário ao disposto na CF88, Art. 150, VI - d) é vedado aos municípios, à União e aos estados instituir 

IMPOSTOS (não tributos) sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Destaca-se, ainda, que 

existe uma distinção entre impostos e tributos, como se pode perceber no Art. 5º da LEI Nº 5.172: Os tributos são impostos, 
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taxas e contribuições de melhoria. Ao mesmo tempo, a CF88 expressa uma distinção entre os termos impostos e tributos no 

Art. 150, incisos III a VI. 

40 DEFERIDO RECURSO: 1017 - Novo gabarito passa a ser a letra "b) I, apenas". O recurso foi DEFERIDO e a assertiva II da questão 40 

da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS passa a ser FALSA pois o trecho “cobrar tributos de livros e 

jornais” é contrário ao disposto na CF88, Art. 150, VI - d) é vedado aos municípios, à União e aos estados instituir 

IMPOSTOS (não tributos) sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Destaca-se, ainda, que 

existe uma distinção entre impostos e tributos, como se pode perceber no Art. 5º da LEI Nº 5.172: Os tributos são impostos, 

taxas e contribuições de melhoria. Ao mesmo tempo, a CF88 expressa uma distinção entre os termos impostos e tributos no 

Art. 150, incisos III a VI. 

40 DEFERIDO RECURSO: 1055 - Novo gabarito passa a ser a letra "b) I, apenas". O recurso foi DEFERIDO e a assertiva II da questão 40 

da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS passa a ser FALSA pois o trecho “cobrar tributos de livros e 

jornais” é contrário ao disposto na CF88, Art. 150, VI - d) é vedado aos municípios, à União e aos estados instituir 

IMPOSTOS (não tributos) sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Destaca-se, ainda, que 

existe uma distinção entre impostos e tributos, como se pode perceber no Art. 5º da LEI Nº 5.172: Os tributos são impostos, 

taxas e contribuições de melhoria. Ao mesmo tempo, a CF88 expressa uma distinção entre os termos impostos e tributos no 

Art. 150, incisos III a VI. 

40 DEFERIDO RECURSO: 1057 - Novo gabarito passa a ser a letra "b) I, apenas". O recurso foi DEFERIDO e a assertiva II da questão 40 

da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS passa a ser FALSA pois o trecho “cobrar tributos de livros e 

jornais” é contrário ao disposto na CF88, Art. 150, VI - d) é vedado aos municípios, à União e aos estados instituir 

IMPOSTOS (não tributos) sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Destaca-se, ainda, que 

existe uma distinção entre impostos e tributos, como se pode perceber no Art. 5º da LEI Nº 5.172: Os tributos são impostos, 

taxas e contribuições de melhoria. Ao mesmo tempo, a CF88 expressa uma distinção entre os termos impostos e tributos no 

Art. 150, incisos III a VI. 

40 INDEFERIDO RECURSO: 965 - A redação das assertivas I e II da questão 40 estão claras e coerentes, NÃO induzem ao erro e são objetivas 

ao tratar do artigo 150, inciso VI, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal de 1988 (também chamada de "Magna Carta de 

1988"). A redação e as respostas das questões 8, 15 e 40 são distintas e contemplam outras assertivas que exigem diferentes 

habilidades de análise e conhecimentos dos (as) candidatos (as). Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

40 INDEFERIDO RECURSO: 963 - A redação das assertivas I e II da questão 40 estão claras e coerentes, NÃO induzem ao erro e são objetivas 

ao tratar do artigo 150, inciso VI, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal de 1988 (também chamada de "Magna Carta de 

1988"). A redação e as respostas das questões 8, 15 e 40 são distintas e contemplam outras assertivas que exigem diferentes 

habilidades de análise e conhecimentos dos (as) candidatos (as). Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

41 INDEFERIDO RECURSO: 950 - A assertiva I da questão 41 é FALSA, pois o trecho “DEVE ser precedida de previsão legal E do consentimento 

expresso da pessoa” torna a assertiva incorreta, visto que o certo é “com previsão legal OU consentimento expresso da 

pessoa” (Lei nº 12.527/2011, Art. 31, § 1º, II). Recurso indeferido e gabarito preliminar mantido. 

41 INDEFERIDO RECURSO: 1018 - A assertiva I da questão 41 é FALSA, pois o trecho “DEVE ser precedida de previsão legal E do consentimento 

expresso da pessoa” torna a assertiva incorreta, visto que o certo é “com previsão legal OU consentimento expresso da 

pessoa” (Lei nº 12.527/2011, Art. 31, § 1º, II). Recurso indeferido e gabarito preliminar mantido. 

42 INDEFERIDO RECURSO: 1019 - A questão 42 da prova para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (Conhecimentos Gerais) aborda os temas 

“transparência da Administração Pública” e LEI FEDERAL Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (Lei de Acesso à Informação)”, 

ambos presentes na página 9 do Edital. Ambas as assertivas estão CORRETAS, pois tratam de princípios para a boa gestão da 

informação nos serviços públicos. Embora a palavra “confiabilidade” não esteja presente nos artigos da LEI Nº 12.527, DE 

18 DE NOVEMBRO DE 2011, ainda assim os termos dessa lei tratam de características que trazem “confiabilidade” à informação, 

como o disposto nos artigos 6º, 7º e 8º, por exemplo. Assim, o recurso é indeferido e o gabarito preliminar é mantido. 

43 INDEFERIDO RECURSO: 973 - A assertiva I da questão 43 é VERDADEIRA, pois essas são premissas da gestão por resultados (Gestão e 

cultura de resultados. João de Lima. Editora Gente; 3ª edição. 2015). O tema “gestão por resultados nos serviços públicos” 

está presente na página 9 do Edital, como parte dos Conhecimentos Gerais do cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 
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48 INDEFERIDO RECURSO: 962 - A assertiva II da questão 48 é FALSA, pois o texto afirma que a linguagem imprecisa ou incorreta e o 

ambiente barulhento são fatores que afetam a comunicação (4º parágrafo) SEM, NO ENTANTO, atribuir qualquer desses problemas 

ao usuário dos serviços. Assim, o trecho “causados pela falta de empatia do usuário” torna a assertiva II incorreta. 

Assim, o recurso foi indeferido e o gabarito preliminar foi mantido. 

48 INDEFERIDO RECURSO: 969 - As assertivas I e II da questão 48 são FALSAS (gabarito D). Vejamos: a assertiva I é FALSA, pois o texto 

defende que a gestão da qualidade nos serviços públicos deve considerar as expectativas dos cidadãos, as exigências legais 

e a percepção do serviço entregue (1º parágrafo), de modo que o trecho "a principal causa de redução da qualidade" da 

assertiva a torna incorreta; a assertiva II também é FALSA, pois o texto afirma que a linguagem imprecisa ou incorreta e 

o ambiente barulhento são fatores que afetam a comunicação (4º parágrafo) SEM, NO ENTANTO, atribuir qualquer desses 

problemas ao usuário dos serviços, de modo que o trecho "causados pela falta de empatia do usuário" torna a assertiva 

incorreta. 

48 INDEFERIDO RECURSO: 970 - As assertivas I e II da questão 48 são FALSAS (gabarito D). Vejamos: a assertiva I é FALSA, pois o texto 

defende que a gestão da qualidade nos serviços públicos deve considerar as expectativas dos cidadãos, as exigências legais 

e a percepção do serviço entregue (1º parágrafo), de modo que o trecho "a principal causa de redução da qualidade" da 

assertiva a torna incorreta; a assertiva II também é FALSA, pois o texto afirma que a linguagem imprecisa ou incorreta e 

o ambiente barulhento são fatores que afetam a comunicação (4º parágrafo) SEM, NO ENTANTO, atribuir qualquer desses 

problemas ao usuário dos serviços, de modo que o trecho "causados pela falta de empatia do usuário" torna a assertiva 

incorreta. 

49 INDEFERIDO RECURSO: 967 - A assertiva II da questão 49 é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a manutenção da qualidade CONFERE 

CONFIABILIDADE às instituições do Estado (2º parágrafo), ou seja, existe uma relação de causa e efeito entre ambas. Logo, 

o recurso foi indeferido e gabarito preliminar fica mantido. 

49 INDEFERIDO RECURSO: 968 - Na questão 49 há apenas duas afirmativas corretas (II e III) e, portanto, o gabarito é a letra "C". Vejamos: 

a assertiva I é FALSA, pois o trecho “diminuem a percepção do público sobre a qualidade” torna a assertiva INCORRETA, 

visto que o texto afirma que gentileza, cordialidade e empatia contribuem para a manutenção da qualidade dos serviços (2º 

parágrafo); a proposição II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a manutenção da qualidade CONFERE CONFIABILIDADE às 

instituições do Estado (2º parágrafo); a afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a seletividade, o 

egocentrismo, o preconceito e o descaso podem prejudicar a comunicação com os usuários dos serviços e, assim, reduzir a 

qualidade dos serviços prestados (5º parágrafo). 

49 INDEFERIDO RECURSO: 971 - Na questão 49 há apenas duas afirmativas corretas (II e III) e, portanto, o gabarito é a letra "C". Vejamos: 

a assertiva I é FALSA, pois o trecho “diminuem a percepção do público sobre a qualidade” torna a assertiva INCORRETA, 

visto que o texto afirma que gentileza, cordialidade e empatia contribuem para a manutenção da qualidade dos serviços (2º 

parágrafo); a proposição II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a manutenção da qualidade CONFERE CONFIABILIDADE às 

instituições do Estado (2º parágrafo); a afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a seletividade, o 

egocentrismo, o preconceito e o descaso podem prejudicar a comunicação com os usuários dos serviços e, assim, reduzir a 

qualidade dos serviços prestados (5º parágrafo). 

49 INDEFERIDO RECURSO: 972 - Na questão 49 há apenas duas afirmativas corretas (II e III) e, portanto, o gabarito é a letra "C". Vejamos: 

a assertiva I é FALSA, pois o trecho “diminuem a percepção do público sobre a qualidade” torna a assertiva INCORRETA, 

visto que o texto afirma que gentileza, cordialidade e empatia contribuem para a manutenção da qualidade dos serviços (2º 

parágrafo); a proposição II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a manutenção da qualidade CONFERE CONFIABILIDADE às 

instituições do Estado (2º parágrafo); a afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a seletividade, o 

egocentrismo, o preconceito e o descaso podem prejudicar a comunicação com os usuários dos serviços e, assim, reduzir a 

qualidade dos serviços prestados (5º parágrafo). 

n/i INDEFERIDO RECURSO: 959 - As questões 1, 2, 13, 14, 15, 38 e 39 abordam a LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – Sistema 

Tributário Nacional e normas gerais de direito tributário (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm), tema esse previsto no conteúdo de Conhecimentos Específicos 

para o cargo de AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (pág. 9 do Edital). Destaca-se que os conhecimentos sobre a referida lei 
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são de fundamental importância para o exercício profissional do AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS e, portanto, justifica-se 

a elaboração de mais de uma questão sobre essa lei no exame de conhecimentos intelectuais do concurso. Assim, não foi 

identificado qualquer elemento relevante que caracterize repetição da questão ou outras característica que leve à anulação 

de qualquer das questões. As redações das respostas, assertivas e proposições das questões são distintas e exigem diferentes 

conhecimentos e habilidades dos (as) candidatos (as). Assim, o recurso foi INDEFERIDO. 

 

AUDITOR FISCAL (AUF) 

 

Q. AUF RESULTADO RESPOSTA AOS RECURSOS DE AGENTE DE AUDITOR FISCAL (AUF) 

1 INDEFERIDO  RECURSO: 991 - A assertiva I É VERDADEIRA, pois está de acordo com artigo 125, inciso I, da Lei 5.172/1966. A proposição 

II É FALSA, pois a alternativa trata de obrigação ACESSÓRIA enquanto o artigo 124, inciso I, da Lei 5.172/1966, DIZ QUE 

“são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal.” Há de se registrar que as obrigações acessórias implicam na manutenção da escrituração contábil e guarda dos 

documentos correspondentes, tendo, portanto, finalidade próprias e autônomas. Assim, apenas diante do não recolhimento da 

obrigação principal, e apenas nos casos previstos pela legislação, responderão solidariamente os responsáveis pela obrigação 

tributária trazidos pelos Art. 134 e 135 da Lei 5.172/1966. III. É VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 124 § único 

da Lei 5.172/1966.  

1 INDEFERIDO  RECURSO: 1000 - I- É VERDADEIRA, pois está de acordo com artigo 125, inciso I, da Lei 5.172/1966. A proposição II É FALSA, 

pois a alternativa trata de obrigação ACESSÓRIA enquanto o artigo 124, inciso I, da Lei 5.172/1966, DIZ QUE “são 

solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.” 

Há de se registrar que as obrigações acessórias implicam na manutenção da escrituração contábil e guarda dos documentos 

correspondentes, tendo, portanto, finalidade próprias e autônomas. Assim, apenas diante do não recolhimento da obrigação 

principal, e apenas nos casos previstos pela legislação, responderão solidariamente os responsáveis pela obrigação tributária 

trazidos pelos Art. 134 e 135 da Lei 5.172/1966. III. É VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 124 § único da Lei 

5.172/1966.  

2 INDEFERIDO  RECURSO: 1074 - I. É VERDADEIRA, pois está em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Remanso, em seu artigo 85, 

incisos I, II e III. Ademais, os municípios podem instituir os impostos, que possuem um rol taxativo e previsto pela CF em 

seu art. 156, devendo elaborar suas leis próprias e obedecer às normas gerais, enquanto as taxas e as contribuições de 

melhoria são peculiares pois não possuem a mesma rigidez destinada aos impostos. As taxas e contribuições de melhoria 

possuem um rol aberto e indefinido, devendo obedecer a seus preceitos constitucionais. A proposição II É FALSA, pois segundo 

o artigo 85, § 2º da Lei Orgânica do Município de Remanso, as taxas não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos.  

5 INDEFERIDO  RECURSO: 993 - I- É FALSA. Em que pese a importância da comprovação de regularidade fiscal e trabalhistas em processos 

licitatórios, a Lei Complementar Nº 123/06, favorece as microempresas e empresas de pequeno porte. Para elas, tal comprovação 

ocorrerá apenas para efeitos de assinatura de contrato (Art. 42) e deverá ser apresentada ainda que com restrição (do Art. 

43, da Lei Complementar Nº 123/06). Entretanto, a perda de direito de contração não ocorre de forma automática como sugere 

a assertiva. De acordo com o §1º, do Art. 43, da Lei Complementar Nº 123/06, será oferecido um prazo de 5 dias, que pode 

ser prorrogado por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 

de eventuais certidões. Somente se não comprovarem a regularização dentro deste novo prazo, perderão o direito de 

contratação. A proposição II É VERDADEIRA. O Art. 56 da Lei Complementar Nº 123/06 expressamente permite que as microempresas 

ou empresas de pequeno porte constituam sociedades de propósito específico a fim de realizar negócios de compra e venda de 

bens e serviços para os mercados nacional e internacional. Neste contexto, a Lei Complementar Nº 123/06, no Inciso VII, do 

§2, do Art. 56, estabelece que as sociedades de propósito específico devem ser constituídas como sociedade limitada.  

5 INDEFERIDO  RECURSO: 1010 - A assertiva I É FALSA. Em que pese a importância da comprovação de regularidade fiscal e trabalhistas em 

processos licitatórios, a Lei Complementar Nº 123/06, favorece as microempresas e empresas de pequeno porte. Para elas, 

tal comprovação ocorrerá apenas para efeitos de assinatura de contrato (Art. 42) e deverá ser apresentada ainda que com 

restrição (do Art. 43, da Lei Complementar Nº 123/06). Entretanto, a perda de direito de contração não ocorre de forma 
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automática como sugere a assertiva. De acordo com o §1º, do Art. 43, da Lei Complementar Nº 123/06, será oferecido um prazo 

de 5 dias, que pode ser prorrogado por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões. Somente se não comprovarem a regularização dentro deste novo prazo, perderão 

o direito de contratação. A proposição II É VERDADEIRA. O Art. 56 da Lei Complementar Nº 123/06 expressamente permite que 

as microempresas ou empresas de pequeno porte constituam sociedades de propósito específico a fim de realizar negócios de 

compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional. Neste contexto, a Lei Complementar Nº 123/06, 

no Inciso VII, do §2, do Art. 56, estabelece que as sociedades de propósito específico devem ser constituídas como sociedade 

limitada.  

7 INDEFERIDO  RECURSO: 1035 -A alternativa “a” é FALSA, pois segundo Roberto Caparroz na página 507 do seu livro Direito Tributário 

Esquematizado (Direito Tributário Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2020), o contribuinte possui uma relação DIRETA e pessoal com o fato, ou seja, a pessoa que 

praticou a conduta prevista em lei. O item “b” é FALSO, pois a alternativa trata de disposição expressa no CTN e não de 

construção teórica doutrinária. Segundo o artigo 119, da Lei nº 5.172/1966, o sujeito ATIVO é sempre “uma pessoa jurídica 

de direito PÚBLICO, titular da competência para exigir o seu cumprimento” e não deve ser confundida com o destinatário da 

obrigação (sujeito passivo). c) É FALSA, pois segundo o artigo 119, da Lei nº 5.172/1966, o sujeito ATIVO é titular da 

competência para exigir seu cumprimento. d) É VERDADEIRA, pois segundo Roberto Caparroz na página 506 do seu livro Direito 

Tributário Esquematizado (Direito Tributário Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro 

Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.), tanto o sujeito passivo como o ativo integram o elemento subjetivo da 

obrigação tributária.  

8 INDEFERIDO RECURSO: 987 - -A alternativa “a” é FALSA, pois segundo o artigo 118, caput e inciso I, da Lei nº 5.172/1966, abstrai-se 

da definição de fato gerador a validade jurídica dos atos praticados pelos contribuintes. O item “b” é VERDADEIRA, pois 

segundo Roberto Caparroz na página 498 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito Tributário 

Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2020.), essa é a definição de fato gerador trazida pela doutrina. c) É FALSA, pois segundo o artigo 43, caput da Lei nº 

5.172/1966, o imposto de competência da União sobre qualquer renda e proventos tem como fato gerador a DISPONIBILIDADE 

econômica ou jurídica. d) É FALSA, pois segundo o artigo 114 da Lei nº 5.172/1966, o fato gerador da obrigação principal é 

necessário e SUFICIENTE para a sua ocorrência.  

9 INDEFERIDO RECURSO: 994 - INDEFERIDO a) É VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 32, da Lei 5.172/1966. O item “b” é FALSO, pois 

de acordo com o artigo 34, da Lei 5.172/1966, além do proprietário, o contribuinte também pode ser o titular do seu domínio 

útil ou seu possuidor. c) É FALSA, pois o artigo 33, da Lei 5.172/1966, estabeleceu de forma EXPRESSA que a base de cálculo 

do IPTU é o VALOR VENAL do imóvel, não abrangendo assim o seu valor de mercado. Há de se registrar que valor de mercado de 

valor venal são conceitos diferentes. O valor de mercado é o preço do imóvel estabelecido entre as partes, enquanto o valor 

venal do imóvel é estabelecido pela prefeitura do município. Enquanto o valor de mercado pode levar em consideração fatores 

exógenos como segurança, vista, acessibilidade, o valor venal do imóvel terá como critérios fatores intrínsecos ao imóvel 

como por exemplo, além do valor do metro quadrado, área, idade, localização, reformas, acréscimos e demais modificações 

que a prefeitura tiver conhecimento. Importante registrar que caso o valor venal do imóvel supere seu valor de mercado, o 

contribuinte poderá contestar a base de cálculo. d) É FALSA, pois segundo o artigo 29, da Lei 5.172/1966, o ITR é de 

competência da UNIÃO.  

12 INDEFERIDO  RECURSO: 964 -A alternativa “a” é FALSA, pois segundo o artigo 11, da Lei 5.172/1966, é vedado aos estados e municípios 

estabelecer diferença tributária entre os bens de qualquer natureza. O item “b” é FALSO, pois segundo o artigo 10, da Lei 

5.172/1966, é VEDADO à União instituir tributo que não sejam uniformes ou que importem em distinção e preferência em 

detrimento de determinado Estado ou Município. O item “c” é VERDADEIRO, pois a assertiva diz que “é vedado aos entes da 

federação instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça” e está em conformidade com o artigo 9º, inciso I, da 

Lei 5.172/1966. Ademais, este mesmo artigo traz ressalvas quanto à majoração nos artigos 21, 26 e 65 para os quais é de 

responsabilidade do Poder Executivo, nos limites estabelecidos em lei, realizar alterações. Estas alterações poderão se 

dar em forma de Medida Provisória, que mesmo com eficácia temporal limitada, foi expressamente autorizada pela Emenda 
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Constitucional Nº 32. Sendo a Constituição fonte primária da legislação tributária, e trazendo ela mesma a exceção, não há 

que se falar de incorreção da assertiva. O item “d” é FALSO, pois os tributos, de acordo com a Lei 5.172/1966, se dividem 

em três espécies, sendo elas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A assertiva fala que os entes podem 

cobrar tributos (o que englobaria todas as categorias tributárias), porém segundo o artigo 9º, inciso IV, alínea “b”, é 

vedado cobrar IMPOSTOS sobre templos de qualquer natureza. Uma vez que há proibição expressa da cobrança de uma espécie 

(impostos), a alternativa se torna FALSA Fonte:  

12 INDEFERIDO  RECURSO: 1024 -A alternativa “a” é FALSA, pois segundo o artigo 11, da Lei 5.172/1966, é vedado aos estados e municípios 

estabelecer diferença tributária entre os bens de qualquer natureza. O item “b” é FALSO, pois segundo o artigo 10, da Lei 

5.172/1966, é VEDADO à União instituir tributo que não sejam uniformes ou que importem em distinção e preferência em 

detrimento de determinado Estado ou Município. O item “c” é VERDADEIRO, pois a assertiva diz que “é vedado aos entes da 

federação instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça” e está em conformidade com o artigo 9º, inciso I, da 

Lei 5.172/1966. Ademais, este mesmo artigo traz ressalvas quanto à majoração nos artigos 21, 26 e 65 para os quais é de 

responsabilidade do Poder Executivo, nos limites estabelecidos em lei, realizar alterações. Estas alterações poderão se 

dar em forma de Medida Provisória, que mesmo com eficácia temporal limitada, foi expressamente autorizada pela Emenda 

Constitucional Nº 32. Sendo a Constituição fonte primária da legislação tributária, e trazendo ela mesma a exceção, não há 

que se falar de incorreção da assertiva. O item “d” é FALSO, pois os tributos, de acordo com a Lei 5.172/1966, se dividem 

em três espécies, sendo elas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A assertiva fala que os entes podem 

cobrar tributos (o que englobaria todas as categorias tributárias), porém segundo o artigo 9º, inciso IV, alínea “b”, é 

vedado cobrar IMPOSTOS sobre templos de qualquer natureza. Uma vez que há proibição expressa da cobrança de uma espécie 

(impostos), a alternativa se torna FALSA Fonte:  

12 INDEFERIDO  RECURSO: 1094 -A alternativa “a” é FALSA, pois segundo o artigo 11, da Lei 5.172/1966, é vedado aos estados e municípios 

estabelecer diferença tributária entre os bens de qualquer natureza. O item “b” é FALSO, pois segundo o artigo 10, da Lei 

5.172/1966, é VEDADO à União instituir tributo que não sejam uniformes ou que importem em distinção e preferência em 

detrimento de determinado Estado ou Município. O item “c” é VERDADEIRO, pois a assertiva diz que “é vedado aos entes da 

federação instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça” e está em conformidade com o artigo 9º, inciso I, da 

Lei 5.172/1966. Ademais, este mesmo artigo traz ressalvas quanto à majoração nos artigos 21, 26 e 65 para os quais é de 

responsabilidade do Poder Executivo, nos limites estabelecidos em lei, realizar alterações. Estas alterações poderão se 

dar em forma de Medida Provisória, que mesmo com eficácia temporal limitada, foi expressamente autorizada pela Emenda 

Constitucional Nº 32. Sendo a Constituição fonte primária da legislação tributária, e trazendo ela mesma a exceção, não há 

que se falar de correção da assertiva. O item “d” é FALSO, pois os tributos, de acordo com a Lei 5.172/1966, se dividem em 

três espécies, sendo elas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A assertiva fala que os entes podem cobrar 

tributos (o que englobaria todas as categorias tributárias), porém segundo o artigo 9º, inciso IV, alínea “b”, é vedado 

cobrar IMPOSTOS sobre templos de qualquer natureza. Uma vez que há proibição expressa da cobrança de uma espécie (impostos), 

a alternativa se torna FALSA Fonte:  

19 DEFERIDO  RECURSO: 999 - A assertiva I é FALSA, pois conforme o artigo 208 da Lei nº 5.172/1966, a certidão negativa que contém dolo 

ou fraude, deve conter erro contra a Fazenda Pública para responsabilizar o funcionário que a expedir. A assertiva II é 

FALSA. A assertiva diz que a certidão será expedida nos termos que foi fornecida e estabelece como data da contagem do 

prazo de fornecimento o momento do requerimento. De acordo com o artigo 205, § único, da Lei nº 5.172/1966, a certidão 

negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido REQUERIDA e estabelece como fornecida dentro de 10 (dez) dias 

da data da entrada do REQUERIMENTO NA REPARTIÇÃO. Recurso DEFERIDO. Novo gabarito passa a ser a letra (d). 

19 DEFERIDO  RECURSO: 1013 - A assertiva I é FALSA, pois conforme o artigo 208 da Lei nº 5.172/1966, a certidão negativa que contém dolo 

ou fraude, deve conter erro contra a Fazenda Pública para responsabilizar o funcionário que a expedir. A assertiva II é 

FALSA. A assertiva diz que a certidão será expedida nos termos que foi fornecida e estabelece como data da contagem do 

prazo de fornecimento o momento do requerimento. De acordo com o artigo 205, § único, da Lei nº 5.172/1966, a certidão 

negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido REQUERIDA e estabelece como fornecida dentro de 10 (dez) dias 

da data da entrada do REQUERIMENTO NA REPARTIÇÃO. Recurso DEFERIDO. Novo gabarito passa a ser a letra (d). 
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22 INDEFERIDO  RECURSO: 995 - I. É VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Lei 5.172/1966. A proposição 

II É VERDADEIRA, pois segundo Roberto Caparroz na página 322 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito 

Tributário Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2020.), as imunidades são uma limitação da atividade legislativa e não podem ser objeto de tributação pelos entes 

federados. Segundo o autor, o poder constituinte originário não deu plena capacidade legislativa aos entes e retirou depois 

a porção que quis tratar como imune, ao contrário, estipulou rol taxativo sob o qual opera um verdadeiro recorte no poder 

fiscal. Assim, “a competência remanescente (que só pode criar incidências dentro do universo tributável) encontra-se, de 

plano, impossibilitada de instituir tributos sobre a área ‘imunizada’”. 

22 INDEFERIDO  RECURSO: 1001 - I. É VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Lei 5.172/1966. A proposição 

II É VERDADEIRA, pois segundo Roberto Caparroz na página 322 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito 

Tributário Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2020.), as imunidades são uma limitação da atividade legislativa e não podem ser objeto de tributação pelos entes 

federados. Segundo o autor, o poder constituinte originário não deu plena capacidade legislativa aos entes e retirou depois 

a porção que quis tratar como imune, ao contrário, estipulou rol taxativo sob o qual opera um verdadeiro recorte no poder 

fiscal. Assim, “a competência remanescente (que só pode criar incidências dentro do universo tributável) encontra-se, de 

plano, impossibilitada de instituir tributos sobre a área ‘imunizada’”.  

23 INDEFERIDO  RECURSO: 960 - I. É VERDADEIRA, pois o princípio da capacidade contributiva está previsto no artigo 145, §1º da Constituição 

da República de 1988, “ Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 

do contribuinte.” - II. É FALSA, pois segundo Roberto Caparroz na página 263 do seu livro Direito Tributário Esquematizado 

(Direito Tributário Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020.), o princípio da progressividade é um instrumento de igualdade com o objetivo de reconhecer as 

diferenças econômicas entre os contribuintes.  

24 INDEFERIDO  RECURSO: 1067 - I. É FALSA. A denúncia espontânea está presente no art. 138 da Lei 5.172/166 e tem por objetivo afastar a 

responsabilidade, caso o próprio contribuinte identifique a existência do crédito tributário, e realize seu pagamento, 

antes que se dê início a procedimento administrativo ou medida de fiscalização (parágrafo único do Art. 138 da Lei 

5.172/1996). Além do aspecto temporal a ser cumprido, o contribuinte deverá pagar não só o valor do tributo, mas também os 

juros de mora, não sendo contempladas no artigo em questão as multas. A proposição II É VERDADEIRA. A venda de filial é 

uma opção do legislador, contida no Inciso II, do §1º do Art. 133 da Lei 5.172/1966, para, Eduardo Sabbag (Direito Tributário 

Essencial / Eduardo Sabbag. – 8. ed. – Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021), “dar estímulo à realização de negócios, 

ofertando garantia ao adquirente, uma vez afastada a responsabilidade por sucessão” e ainda “proporciona a continuidade à 

empresa (gerando riquezas e mantendo empregos), ao mesmo tempo em que o produto da alienação se torna de suma importância 

no processo de reabilitação do devedor”. Ademais, os Incisos do § 1º tratam de situações diversas e não cumulativas, pois 

no processo de recuperação judicial, o objetivo é a reestruturação, com plano de recuperação, e continuação da atividade, 

enquanto o processo de falência tem por objetivo o encerramento de atividades e a liquidação de débitos mesmo que a pessoa 

jurídica subsista. Vale ainda ressaltar que o disposto nos incisos do §2º do Art. 133 da Lei 5.172/1966 tem por objetivo 

apenas evitar fraudes, não sendo este o caso elaborado pela assertiva.  

24 INDEFERIDO  RECURSO: 1086 - I. É FALSA. A denúncia espontânea está presente no art. 138 da Lei 5.172/166 e tem por objetivo afastar a 

responsabilidade, caso o próprio contribuinte identifique a existência do crédito tributário, e realize seu pagamento, 

antes que se dê início a procedimento administrativo ou medida de fiscalização (parágrafo único do Art. 138 da Lei 

5.172/1996). Além do aspecto temporal a ser cumprido, o contribuinte deverá pagar não só o valor do tributo, mas também os 

juros de mora, não sendo contempladas no artigo em questão as multas. A proposição II É VERDADEIRA. A venda de filial é 

uma opção do legislador, contida no Inciso II, do §1º do Art. 133 da Lei 5.172/1966, para, Eduardo Sabbag (Direito Tributário 

Essencial / Eduardo Sabbag. – 8. ed. – Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021), “dar estímulo à realização de negócios, 

ofertando garantia ao adquirente, uma vez afastada a responsabilidade por sucessão” e ainda “proporciona a continuidade à 
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empresa (gerando riquezas e mantendo empregos), ao mesmo tempo em que o produto da alienação se torna de suma importância 

no processo de reabilitação do devedor”. Ademais, os Incisos do § 1º tratam de situações diversas e não cumulativas, pois 

no processo de recuperação judicial, o objetivo é a reestruturação, com plano de recuperação, e continuação da atividade, 

enquanto o processo de falência tem por objetivo o encerramento de atividades e a liquidação de débitos mesmo que a pessoa 

jurídica subsista. Vale ainda ressaltar que o disposto nos incisos do §2º do Art. 133 da Lei 5.172/1966 tem por objetivo 

apenas evitar fraudes, não sendo este o caso elaborado pela assertiva.  

30 INDEFERIDO  RECURSO: 1036 -A alternativa “a” é FALSA. O art. 21 da LC é expresso em determinar que o sujeito passivo realize o estorno 

nas situações estabelecidas nos Incisos I a IV. Assim, em caso de perecimento da mercadoria (Inciso IV), o contribuinte 

está autorizado a realizar o estorno. O item “b” é FALSO. Nas prestações sem preço determinado não cabe arbitramento. O 

Art. 16 da LC 87/96 determinar como base de cálculo o valor corrente do serviço c) É VERDADEIRA, pois o art. 12 da LC 87/96 

traz hipóteses de ocorrência do fato gerador, sendo o desembaraço aduaneiro contemplado em seu Inciso IX como uma das 

hipóteses da regra. Não cabe a aplicação do §3º do mesmo artigo para a assertiva em questão uma vez que este fala de exceção 

por alteração de ordem procedimental, qual seja a entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço 

aduaneiro. - d) É FALSA. Em que pese a possibilidade de recebimento de precatórios de fato decorrer de ação judicial, não 

é possível que ocorra diante da situação descrita. A compensação de créditos está disposta no Art. 24 da LC 87/96, e, 

segundo seu inciso III, no caso de o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será transportada para o 

período seguinte. Ou seja, na prática o contribuinte poderá realizar nova compensação no período seguinte.  

30 INDEFERIDO  RECURSO: 1090 -A alternativa “a” é FALSA. O art. 21 da LC é expresso em determinar que o sujeito passivo realize o estorno 

nas situações estabelecidas nos Incisos I a IV. Assim, em caso de perecimento da mercadoria (Inciso IV), o contribuinte 

está autorizado a realizar o estorno. O item “b” é FALSO. Nas prestações sem preço determinado não cabe arbitramento. O 

Art. 16 da LC 87/96 determinar como base de cálculo o valor corrente do serviço c) É VERDADEIRA, pois o art. 12 da LC 87/96 

traz hipóteses de ocorrência do fato gerador, sendo o desembaraço aduaneiro contemplado em seu Inciso IX como uma das 

hipóteses da regra. Não cabe a aplicação do §3º do mesmo artigo para a assertiva em questão uma vez que este fala de exceção 

por alteração de ordem procedimental, qual seja a entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço 

aduaneiro. - d) É FALSA. Em que pese a possibilidade de recebimento de precatórios de fato decorrer de ação judicial, não 

é possível que ocorra diante da situação descrita. A compensação de créditos está disposta no Art. 24 da LC 87/96, e, 

segundo seu inciso III, no caso de o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será transportada para o 

período seguinte. Ou seja, na prática o contribuinte poderá realizar nova compensação no período seguinte.  

31 INDEFERIDO  RECURSO: 985 - Em que pese erro gráfico no ano de promulgação da Lei, é evidente tanto pela sua numeração quanto pelos 

conteúdos estabelecidos pelo Edital que a Lei 5.172 tratada pela questão corresponde ao CTN. Deste modo não há prejuízo à 

compreensão do conteúdo das assertivas, devendo elas serem analisadas de acordo com os conteúdos exigidos pelo Edital. A 

letra (a) É FALSA. Os incisos I a VII do Art. 197, da Lei 5.172/1966, listam as pessoas que estarão obrigadas a prestação 

de informações sobre negócios de terceiros. Os bancos e as instituições bancárias aparecem conjuntamente no Inciso II do 

artigo em questão, sendo apenas necessário que, para isso, recebam intimação inscrita (Art. 197, caput) e as informações 

não sejam aquelas que estão obrigados e manter em segredo em razão de lei (parágrafo único do Art. 197). A letra (b) é 

FALSA, pois a legislação não permite que as informações sejam entregues eletronicamente, nem prevê a elaboração de certidão 

para tal fim. O §2º do Art. 198 da Lei 5.172/1966, dispõe que a troca de informações deverá ser precedida de processo 

regularmente instaurado e a entrega ocorrerá apenas pessoal, mediante recibo que formalize a transferência e assegure a 

preservação do sigilo. c) É FALSA. A requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, presente no Inciso I, do 

§1º do Art. 198, da Lei 5.172/1966, é uma exceção à vedação estabelecida no caput do mesmo artigo. Sendo assim, é permitida 

a divulgação de informações diante de requisição judiciária no interesse da justiça. d) É VERDADEIRA. É vedado pelo art. 

195 da Lei 5.172/1966, a aplicação de normas que visem impedir ou restringir o direito, de autoridade administrativa, à 

fiscalização de mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais.  

35 INDEFERIDO RECURSO: 1037 - I. É VERDADEIRA, uma vez que está de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.172/1966. Não devendo 

ser confundido com a classificação quíntupla, pois é a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A proposição II É 

VERDADEIRA, pois, segundo leciona o docente Roberto Caparroz na página 40 do seu livro Direito Tributário Esquematizado 
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(Direito Tributário Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020.), o direito tributário busca juridicizar as relações com objetivo econômico para prover o aparato 

estatal com recursos capazes de garantir aos entes políticos recursos capazes de atender à CF de 1988. Vale ressaltar que 

“juridicizar” e “judicializar” são conceitos diferentes e enquanto “juridicizar” refere-se a atribuir caráter jurídico, ou 

seja, ser regulado pelo direito, “judicializar” refere-se à utilização das vias jurídicas para a resolução de um problema. 

O Direito Tributário enquanto Disciplina e Ramo do direito, encontra-se juridicizado não só em normas constitucionais, mas 

também Lei nº 5.172/1966 (CTN) e demais normas complementares que abrangem a legislação tributária. III. É FALSA, pois 

segundo o artigo 3º da Lei nº 5.172/1966, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, NÃO FACULTATIVA. Fonte:  

35 INDEFERIDO RECURSO: 1089 - I. É VERDADEIRA, uma vez que está de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.172/1966. Não devendo 

ser confundido com a classificação quíntupla, pois é a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A proposição II É 

VERDADEIRA, pois, segundo leciona o docente Roberto Caparroz na página 40 do seu livro Direito Tributário Esquematizado 

(Direito Tributário Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020.), o direito tributário busca juridicizar as relações com objetivo econômico para prover o aparato 

estatal com recursos capazes de garantir aos entes políticos recursos capazes de atender à CF de 1988. Vale ressaltar que 

“juridicizar” e “judicializar” são conceitos diferentes e enquanto “juridicizar” refere-se a atribuir caráter jurídico, ou 

seja, ser regulado pelo direito, “judicializar” refere-se à utilização das vias jurídicas para a resolução de um problema. 

O Direito Tributário enquanto Disciplina e Ramo do direito, encontra-se juridicizado não só em normas constitucionais, mas 

também Lei nº 5.172/1966 (CTN) e demais normas complementares que abrangem a legislação tributária. III. É FALSA, pois 

segundo o artigo 3º da Lei nº 5.172/1966, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, NÃO FACULTATIVA. Fonte:  

37 INDEFERIDO RECURSO: 1005 - A assertiva II da questão 37 é verdadeira, pois segundo previsão no art. 155, II, da Constituição, o ICMS 

está regulamentado pela Lei Complementar n. 87/96 traz em seu Art. 4º o conceito de contribuinte. Em seus demais parágrafos 

o artigo 4º continua a definir os contribuintes como aqueles que praticam determinadas atividades. Portanto é também 

contribuinte aqueles que adquirirem bens apreendidos ou abandonados está presente (Art. 4º, §1º, Inciso III). Dessa forma, 

mantem-se o gabarito da questão, letra “B”.  

38 INDEFERIDO RECURSO: 997 - A assertiva I, da questão 38 é incorreta, pois de acordo com o artigo 148 § único da Constituição Federal, 

a aplicação de recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada. Por sua vez, a assertiva II, está correta, 

pois segundo Roberto Caparroz na página 61 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito Tributário 

Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2020.), os tributos podem ser classificados como reais e pessoais. E a assertiva III também está correta pois, segundo 

Roberto Caparroz na página 62 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito Tributário Esquematizado/Roberto 

Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.), pois os tributos 

diretos homenageiam o princípio da capacidade distributiva.  

38 INDEFERIDO RECURSO: 1020 - A assertiva I, da questão 38 é incorreta, pois de acordo com o artigo 148 § único da Constituição Federal, 

a aplicação de recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada.  

38 INDEFERIDO RECURSO: 1021 - A assertiva I, da questão 38 é incorreta, pois de acordo com o artigo 148 § único da Constituição Federal, 

a aplicação de recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada. Por sua vez, a assertiva II, está correta, 

pois segundo Roberto Caparroz na página 61 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito Tributário 

Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2020.), os tributos podem ser classificados como reais e pessoais. E a assertiva III também está correta pois, segundo 

Roberto Caparroz na página 62 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito Tributário Esquematizado/Roberto 

Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.), pois os tributos 

diretos homenageiam o princípio da capacidade distributiva.  

38 INDEFERIDO RECURSO: 1078 - A assertiva I, da questão 38 é incorreta, pois de acordo com o artigo 148 § único da Constituição Federal, 

a aplicação de recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada. Por sua vez, a assertiva II, está correta, 

pois segundo Roberto Caparroz na página 61 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito Tributário 

Esquematizado/Roberto Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
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2020.), os tributos podem ser classificados como reais e pessoais. E a assertiva III também está correta pois, segundo 

Roberto Caparroz na página 62 do seu livro Direito Tributário Esquematizado (Direito Tributário Esquematizado/Roberto 

Caparroz. - Coleção Esquematizado/Coordenador Pedro Lenza - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.), pois os tributos 

diretos homenageiam o princípio da capacidade distributiva.  

40 INDEFERIDO RECURSO: 990 - A assertiva II da questão 40 está correta, uma vez que está de acordo com o disposto no artigo 116, do 

Código Tributário da Bahia. Na questão foi abordada a penhora de forma geral e pela regra, em tese, é vedada a penhora. Na 

assertiva não foram abordadas as exceções. Apenas a regra geral, portanto, mantém-se o gabarito da questão, letra “c”.   

40 INDEFERIDO RECURSO: 1022 - A assertiva II da questão 40 está correta, pois de acordo com o artigo 116, da Lei Estadual 3.956/81 (Código 

Tributário do Estado da Bahia), é vedada a penhora sobre imóvel em que o devedor do tributo reside.   

40 INDEFERIDO RECURSO: 1079 - A assertiva II da questão 40 está correta, pois de acordo com o artigo 116, da Lei Estadual 3.956/81 (Código 

Tributário do Estado da Bahia), é vedada a penhora sobre imóvel em que o devedor do tributo reside. A assertiva I, por sua 

vez, está incorreta e pois o artigo 63, da Lei Estadual 3.956/81, pois estabelece que os núcleos devem ser reconhecidos 

pelo Governo Estadual. Dessa forma, mantem-se o gabarito da questão, letra “c”.  

45 INDEFERIDO RECURSO: 1093 - A assertiva II da questão 45 da prova para o cargo de AUDITOR FISCAL (CONHECIMENTOS GERAIS) é VERDADEIRA, 

pois o discurso predominante é que a transparência dissipa a opacidade, principal refúgio da corrupção, assim como a 

ineficiência. Ou seja, havendo “opacidade sobre os atos e a gestão pública” (texto da assertiva), ela será dissipada (ou 

seja, espalhada, extinta, eliminada etc.) por meio da transparência. 

46 INDEFERIDO RECURSO: 1003 - A assertiva II da questão 46 trata do tema “transparência da Administração Pública”, parte do conteúdo de 

Conhecimentos Gerais da prova para o cargo de Auditor Fiscal (pág. 8 do Edital). Embora o autor da questão tenha utilizado 

a referência à União como parte da estrutura da questão, tal referência apenas contribui para o entendimento do tema a ser 

abordado no item e, por se tratar de assunto previsto no edital, não prejudica a estrutura, a compreensão ou a resolução 

da questão. O recurso foi INDEFERIDO e o gabarito preliminar foi mantido. 

50 INDEFERIDO RECURSO: 961 - A alternativa “A” da questão 50 é FALSA, pois a análise do custo-benefício é a técnica para converter os 

impactos decorrentes de uma decisão pública em valores monetários e AGREGÁ-LOS EM UMA ESCALA MÉTRICA MONETÁRIA ÚNICA (Adler 

e Posner, 2006, p. 13). O trecho “mensurar a satisfação dos cidadãos” torna a assertiva INCORRETA. O recurso foi indeferido 

e o gabarito preliminar foi mantido. 

50 INDEFERIDO RECURSO: 989 - A alternativa “A” da questão 50 é FALSA, pois a análise do custo-benefício é a técnica para converter os 

impactos decorrentes de uma decisão pública em valores monetários e AGREGÁ-LOS EM UMA ESCALA MÉTRICA MONETÁRIA ÚNICA (Adler 

e Posner, 2006, p. 13). O trecho “mensurar a satisfação dos cidadãos” torna a assertiva INCORRETA. O recurso foi indeferido 

e o gabarito preliminar foi mantido. 

50 INDEFERIDO RECURSO: 1004 - O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para a análise, o julgamento e a resposta aos 

recursos. 

 


