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Cargo: S03 - AUDITOR FISCAL ÁREA 01 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Disciplina: DIREITO TRIBUTARIO 

Questão Justificativa Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) Resposta Alterada para: 

21 

O recurso não merece acolhida. Com efeito, a questão se 
baseou em item do edital, qual seja, cobrança judicial da 
dívida ativa. O tema exceção de pré-executividade está 
nele inserido. A exceção de pré-executividade é uma das 
defesas do contribuinte em sede de cobrança judicial da 
dívida ativa. A exceção de pré-executividade é admissível 
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis 
de ofício que não demandem dilação probatória, segundo a 
súmula n. 393 do STJ. Esta é única opção correta. As 
demais, estão em desacordo com a doutrina, a legislação e 
a jurisprudência pátrias.   

INDEFERIDO - 

23 

O Recurso não merece guarida. Com efeito, o pagamento 
de férias não gozadas por necessidade do serviço não está 
sujeito à incidência do imposto de renda. Tal entendimento 
está esposado na súmula n. 125 do STJ.  As demais, estão 
em desacordo com a doutrina, a legislação e a 
jurisprudência pátrias.  

INDEFERIDO - 

24 

O recurso merece guarida. A questão tem duas alternativas 
corretas. Com efeito, o contribuinte do IPTU é notificado do 
lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Esta 
questão está de acordo com a súmula n.  397  do STJ. Por 
outro lado, compete à legislação municipal fixar o 
contribuinte do IPTU, segundo a súmula 399 do STJ.  

DEFERIDO ANULADA 

25 

O recurso não merece guarida. O princípio da imunidade 
recíproca é decorrência lógica do princípio federativo e visa 
a assegurar a autonomia dos entes políticos. Fundada na 
necessidade de preservação do pacto federativo, essa 
previsão constitucional de imunidade assegura que o poder 
de tributar não seja utilizado para onerar os entes políticos 
que compõem a Federação brasileira. Nesse sentido: STF, 
RE n. 363412 AGR. As demais, estão em desacordo com a 
doutrina, a legislação e a jurisprudência pátrias. 

INDEFERIDO - 

26 O recurso não merece guarida. Não se aplicam as 
disposições do CTN, afetas à decadência e à prescrição, ao INDEFERIDO - 
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FGTS. Tal assertiva está de acordo com o posicionamento 
do STJ que entende que o FGTS não tem natureza 
tributária.  Consoante a Súmula 353 do STJ (DJe 
19/06/2008): “As disposições do Código Tributário Nacional 
não se aplicam às contribuições para o FGTS”.  De acordo 
com a fina lavra do Ministro NÉRI DA SILVEIRA: ‘’(...) a 
contribuição pelo empregador, no caso, deflui do fato de ser 
ele o sujeito passivo da obrigação, de natureza trabalhista e 
social. que encontra, na regra constitucional aludida, sua 
fonte. A atuação do Estado, ou de órgão da Administração 
Pública, em prol do recolhimento da contribuição do FGTS, 
não implica torná-lo titular do direito à contribuição, mas 
apenas, decorre do cumprimento. pelo Poder Público. de 
Obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia assegurada ao 
empregado optante pelo FGTS. Não exige o Estado, 
quando aciona o empregador. valores a serem recolhidos 
ao Erário, como receita pública. Não há, aí, contribuição de 
natureza fiscal ou parafiscal. Os depósitos do FGTS 
pressupõem vínculo jurídico, com disciplina no Direito do 
Trabalho. Não se aplica às contribuições do FGTS o 
disposto nos arts. 173 e 174, do CTN (Revista Trimestral de 
Jurisprudência n° 87, pp. 273/274)’’. Prescrição e 
decadência tributária fazem parte do edital. 

As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias.  

27 

O recurso não merece guarida. A responsabilidade 
tributária por infrações não é elidida quando provada a 
ausência de culpa ou dolo do agente. Responsabilidade 
tributária faz parte do edital. A assertiva está de acordo com 
o art. 136 do CTN. 
As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias.  

INDEFERIDO - 

28 

O recurso não merece guarida. A legislação tributária 
aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes. Tal assertiva está de acordo com o art. 105 do 
CTN. As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias. Legislação tributária 
faz parte do edital. 

INDEFERIDO - 

29 
O recurso merece guarida. Há duas respostas corretas. 
Não se aplica a anistia a atos praticados com simulação 
pelas pessoas jurídicas beneficiadas, consoante o art. 180, 

DEFERIDO ANULADA 
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III do CTN. A anistia abrange exclusivamente as infrações 
cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, 
consoante o art. 180 do CTN. 
 Recurso deferido. 

30 

O recurso não merece guarida. O princípio da seletividade 
aplica-se ao ICMS, consoante a constituição de 1988, art. 
155, parágrafo 2º, III. Impostos estaduais integra o edital. 
As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias. Recurso indeferido. 

INDEFERIDO - 

  
Cargo: S04 - AUDITOR FISCAL ÁREA 02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Disciplina: DIREITO TRIBUTARIO 

Questão Justificativa Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) Resposta Alterada para: 

21 

O recurso não merece acolhida. Com efeito, a questão se 
baseou em item do edital, qual seja, cobrança judicial da 
dívida ativa. O tema exceção de pré-executividade está 
nele inserido. A exceção de pré-executividade é uma das 
defesas do contribuinte em sede de cobrança judicial da 
dívida ativa. A exceção de pré-executividade é admissível 
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis 
de ofício que não demandem dilação probatória, segundo a 
súmula n. 393 do STJ. Esta é única opção correta. As 
demais, estão em desacordo com a doutrina, a legislação e 
a jurisprudência pátrias.  

INDEFERIDO - 

23 

O Recurso não merece guarida. Com efeito, o pagamento 
de férias não gozadas por necessidade do serviço não está 
sujeito à incidência do imposto de renda. Tal entendimento 
está esposado na súmula n. 125 do STJ.  As demais, estão 
em desacordo com a doutrina, a legislação e a 
jurisprudência pátrias.  

INDEFERIDO - 

24 

O recurso merece guarida. A questão tem duas alternativas 
corretas. Com efeito, o contribuinte do IPTU é notificado do 
lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Esta 
questão está de acordo com a súmula n.  397  do STJ. Por 
outro lado, compete à legislação municipal fixar o 
contribuinte do IPTU, segundo a súmula 399 do STJ. 

DEFERIDO ANULADA 

26 O recurso não merece guarida. Não se aplicam as INDEFERIDO - 
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disposições do CTN, afetas à decadência e à prescrição, ao 
FGTS. Tal assertiva está de acordo com o posicionamento 
do STJ que entende que o FGTS não tem natureza 
tributária.  Consoante a Súmula 353 do STJ (DJe 
19/06/2008): “As disposições do Código Tributário Nacional 
não se aplicam às contribuições para o FGTS”.  De acordo 
com a fina lavra do Ministro NÉRI DA SILVEIRA: ‘’(...) a 
contribuição pelo empregador, no caso, deflui do fato de ser 
ele o sujeito passivo da obrigação, de natureza trabalhista e 
social. que encontra, na regra constitucional aludida, sua 
fonte. A atuação do Estado, ou de órgão da Administração 
Pública, em prol do recolhimento da contribuição do FGTS, 
não implica torná-lo titular do direito à contribuição, mas 
apenas, decorre do cumprimento. pelo Poder Público. de 
Obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia assegurada ao 
empregado optante pelo FGTS. Não exige o Estado, 
quando aciona o empregador. valores a serem recolhidos 
ao Erário, como receita pública. Não há, aí, contribuição de 
natureza fiscal ou parafiscal. Os depósitos do FGTS 
pressupõem vínculo jurídico, com disciplina no Direito do 
Trabalho. Não se aplica às contribuições do FGTS o 
disposto nos arts. 173 e 174, do CTN (Revista Trimestral de 
Jurisprudência n° 87, pp. 273/274)’’. Prescrição e 
decadência tributária fazem parte do edital. 

As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias.  

27 

O recurso não merece guarida. A responsabilidade 
tributária por infrações não é elidida quando provada a 
ausência de culpa ou dolo do agente. Responsabilidade 
tributária faz parte do edital. A assertiva está de acordo com 
o art. 136 do CTN. 
As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias.  

INDEFERIDO - 

28 

O recurso não merece guarida. A legislação tributária 
aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes. Tal assertiva está de acordo com o art. 105 do 
CTN. As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias. Legislação tributária 
faz parte do edital. 

INDEFERIDO - 

29 O recurso não merece guarida. Não se aplica a anistia a 
atos praticados com simulação pelas pessoas jurídicas DEFERIDO ANULADA 
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beneficiadas, consoante o art. 180, III do CTN. 
As demais, estão em desacordo com a doutrina, a 
legislação e a jurisprudência pátrias. A matéria anistia está 
inserida em exclusão do crédito tributário. 
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Cargo: S05 - AUDITOR INTERNO 

Disciplina: MATEMÁTICA 

    

Questão Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

11 

 

INDEFERIDO - 

12 Devido a um erro de digitação do consultor, a questão não possui alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
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14 Devido a um erro de digitação do consultor, a questão não possui alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
 

 


