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SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA N° 001/2018 
RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – N° 010/2018 

 
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, Protocolo de Intenções, firmado em 15 de 
abril de 2013, com as alterações introduzidas pelo Primeiro Aditamento do Protocolo de Intenções, firmado em 31 
de março de 2017, nas instruções contidas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o 
Resultado dos Recursos face ao Gabarito Preliminar da prova objetiva, conforme segue: 
   
Número do Protocolo: 20180320.004.239443.018.0000000537-39 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 12 
Recurso:  
A redação do enunciado da respectiva questão começa deste modo: "Sobre a história, cultura e caracteristicas do 
múnicipio de Astorga (...)". E de fato, as alternativas apresentam questionamentos a respeito da história, cultura e 
caracteristicas do municipio de Astorga. Ocorre que, esta matéria, de historia e cultura do Municipio de Astorga não 
constava no conteudo programático exposto no edital. De fato o anexo I no intem 5.B do edital, indica como 
conteudo programática na area de "Conhecimentos Gerias/Atualidades" apenas aspectos da política municipal, 
estadual e federal. Considerando que o próprio enunciado da questão consta não ser esta a matéria abordade, a 
questão deve ser anulada, para cumprir os requisitos do edital.É importante salientar que o edital de concurso 
publico vincula, tanto o candidato como a administração, sendo possivel, inclusive, a propositura de ação judicial 
para que a administração cumpra o respectivo edital a qual se vinculou. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180409.004.240458.018.0000000538-38 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 28 
Recurso:  
A banca considerou como correta a alternativa "C", a qual dispõe que o adquirente da propriedade do imóvel "é o 
responsável tributário pelo pagamento do IPTU devido, até o momento da transmissão da propriedade". 
Ocorre que tal alternativa indica que o adquirente da propriedade do imóvel seria o responsável pelo pagamento do 
IPTU apenas até o momento da transmissão da propriedade, sendo que após esse momento o adquirente continua 
sendo o responsável, conforme art. 130 do Código Tributário Nacional. O uso da vírgula antes da palavra "até" na 
alternativa considerada correta reforça essa interpretação. 
Portanto, deve ser considerada correta a alternativa "E", segundo a qual nenhuma das alternativas está correta. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Aduz a recorrente que o enunciado da assertiva considerada como correta (letra C) restou incorreta 
pela forma de imposição da virgula, que deu a entender que o adquirente seria responsável somente até a 
transmissão da propriedade, e, após não mais seria.  
Não obstante, o referido recurso não merece prosperar. Isto porque, o enunciado da questão deixa claro que o que 
se busca saber é se o adquirente possuiria alguma responsabilidade quanto ao pagamento dos tributos deixados no 
imóvel pelo vendedor, sendo certo que a alternativa deixou clara que o comprador arcará com os IPTUs pendentes 
no imóvel em nome do vendedor, até que e efetive a transmissão do mesmo. 
   
Número do Protocolo: 20180402.004.239917.018.0000000539-82 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 12 
Recurso:  
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De acordo com estudos da Geografia do Município de Astorga realizado  Janete Aparecida Lima (2008), disponível no 
portal do governo do Paraná (dia a dia educação)  o município em tela pertence à região Norte Central, conforme 
descrição detalhada a baixo: 
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA e LIMITES  
ASTORGA é um dos 399 municípios do estado do Paraná e um dos 5.562 do Brasil. Está localizado na porção 
setentrional do estado, a 23º 13’ 57” de latitude Sul e 51º 39’ 57” de longitude Oeste (Oeste de Greenwich) 
ocupando a Zona Tropical da Terra. 
Veja agora a localização do município em outros níveis de escala e o gentílico: 
Galáxia: Via Láctea 
 Sistema: Solar 
 Planeta: Terra 
Hemisfério: Sul Ocidental 
Continente: Americano 
Fuso horário: -3 h GMT / 2º fuso do Brasil (horário de Brasília) 
País: Brasil 
Região: Sul 
Estado: Paraná 
 MESORREGIÃO: NORTE CENTRAL PARANAENSE  
Microrregião: Astorga 
Distância da capital: 420 km 
 Região  Metropolitana: Maringá 
 Comarca: Astorga 
Gentílico: Astorguense ou Astorgano. 
FONTE: LIMA, Anete Aparecida, Geografia do Município de Astorga, Monografia apresentada ao Projeto de 
Desenvolvimento Educacional – PDE. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Luiz Thomaz. Departamento de Geografia-UEM. 
2008. p.10. Disponível em 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/md_janete_aparecida_lima.pdf> 
acessado em 14, maio 2018. 
 Diante do exposto e observando que a questão 12 pede a alternativa incorreta, solicita-se a ANULAÇÃO desta 
questão, haja vista que,  observa-se que há duas alternativas  incorretas,uma vez que, Astorga não pertence a 
região Noroeste   e sim ao Norte Central do Paraná.  
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180402.004.239917.018.0000000540-88 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 30 
Recurso:  
A figura do parcelamento foi acrescida ao elenco do art. 151 do CTN pela LC nº 104/01 e regulado pelo art. 155-A do 
CTN introduzido pela mesma lei complementar. Como parcelamento do débito implica confissão irretratável do 
débito, porque não se pode parcelar sem conhecer o montante exato do débito, interrompe-se a prescrição nos 
precisos termos do art. 174, IV do CTN, isto é, zera-se o prazo prescricional no ato da celebração do termo de 
parcelamento (HARADA,2009). 
Ainda segundo Kiyoshi Harada (2009) rescindido o parcelamento por inadimplência do beneficiado, pergunta-se, 
qual o termo inicial da fluência do prazo prescricional? Da data da publicação do despacho da autoridade 
administrativa competente excluindo o contribuinte faltoso do regime de parcelamento, OU da data em que o 
contribuinte cometeu a infração que implique sua exclusão automática do regime especial de pagamento? Aqui 
torna-se necessário o exame da legislação que rege o pagamento parcelado. TODAS AS LEGISLAÇÕES QUE VERSAM 
SOBRE PARCELAMENTO CONTÊM DISPOSITIVOS PREVENDO A RESCISÃO DO PACTO PELO INADIMPLEMENTO DE 
DUAS PRESTAÇÕES (Lei nº 10.522/02), ou de três prestações mensais consecutivas ou de seis prestações 
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alternadamente (Leis ns. 9.964/02 e 10.684/03). PORTANTO, BASTA O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PREVISTA EM 
LEI PARA O ROMPIMENTO AUTOMÁTICO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE 
QUALQUER FORMALIDADE POR PARTE DO FISCO. Aliás, era o que dispunha o § 2º, do art. 7º da Medida Provisória 
nº 303, de 29-6-2006, que perdeu vigência por não ter sido convertida em lei no prazo do § 3º, do art. 62 da CF. Por 
derradeiro, para encerrar a controvérsia, a jurisprudência do STJ vem decidindo na esteira da Súmula 248 do antigo 
Tribunal Federal de Recursos: "O prazo de prescrição interrompido pela confissão do parcelamento da dívida fiscal 
recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado". 
  
Conforme entendimento do TRF-4 - AC: 4965 RS 1999.71.08.004965-5, , PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 
11/09/2007) O parcelamento, precedido de confissão de dívida, interrompe o prazo prescricional, que, no caso do 
REFIS, não recomeça a correr enquanto não puder ser considerado descumprido o acordo, vale dizer, enquanto não 
forem inadimplidas três parcelas sucessivas ou seis alternadas (art. 5º, II e § 2º da Lei 9964/2000). Antes desse 
marco não surge, para o fisco, a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da 
prescrição, o que coaduna com a súmula 248 do TFR: "O prazo de prescrição interrompido pela confissão e 
parcelamento da dívida fiscal recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado".  O 
parcelamento é causa de interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça a fluir, por inteiro, a partir do 
inadimplemento das parcelas avençadas. (grifei), ou seja, independentemente da comunicação da exclusão do 
contribuinte no REFIS. 
Diante do exposto, solicita-se a ANULAÇÃO da questão 30, uma vez que, nenhuma das alternativas corresponde ao 
conceito/aplicação prática do respectivo instituto jurídico.   
Fontes: Kiyoshi Harada, Prescrição tributária: Termo inicial para contagem do prazo (2009) disponível em< 
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/30212-30891-1-PB.pdf> acessado 14/05/2018. 
TRF-4 - AC: 4965 RS 1999.71.08.004965-5, Data de Publicação: D.E. (11/09/2007).   
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180312.004.239025.018.0000000541-102 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 11 
Recurso:  
Douta banca organizadora, 
Na questão de número 11 requereu-se do candidato a análise dos itens de I a III e em seguida a assinalação da 
alternativa correta, considerando o gabarito preliminar como correta a indicada na letra “c”. 
Data venia, o item I não pode ser considerado como correto pelos motivos e fundamentos expostos a seguir. 
No item I afirma-se que a primeira prefeitura do município de Astorga foi criada quando o município se desmembrou 
de Arapongas em 1952. 
De fato, a primeira prefeitura realmente pode ter sido criada no ano de 1952, no entanto, o desmembramento do 
Município ocorreu em 1951 através da Lei Estadual nº 790 de 14/11/1951, que entrou em vigor no dia 16/11/1951 
(vigência com a publicação, art 5º da Lei). 
Tal informação também é confirmada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) quando discorre 
sobre a formação administrativa do município de Astorga (Link para acesso: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/astorga.pdf), senão vejamos: 
“Elevado à categoria de município com a denominação de Astorga, pela lei estadual nº 790, de 14-11-1951, 
desmembrado de Arapongas. ” 
No ano de 1952 o município foi oficialmente instalado, situação que não se confunde com o desmembramento que 
decorreu da vigência da lei estadual acima mencionada. 
Portanto, não se pode considerar como correto o item I, pois este afirma que o desmembramento ocorreu no ano de 
1952, enquanto este ocorreu com a vigência da Lei Estadual nº 790, ou seja, no dia 16/11/1951. 
Assim, apenas o item II pode ser considerado como correto, motivo pelo qual a alternativa correta para a alternativa 
é a indicada na letra “b”. 
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Diante disso, requer o provimento do recurso com a alteração do gabarito preliminar, devendo constar a letra “b” 
como alternativa correta para a questão de número 11. 
Resposta:  
INDEFERIDO. O candidato contesta a informação contida na afirmativa "I".  
Ocorre que, conforme o site oficial do município e os próprios dados do IBGE, usados como referência pelo 
candidato, confirmam a informação contida a afirmativa "I", como podemos ver abaixo: 
 Em 8 de Maio de 1945, dia do armistício da Segunda Guerra Mundial , o engenheiro chefe do Departamento de 
Topografia e Procurador da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná elaborou o projeto do patrimônio de 
Astorga. Concebeu-o em forma de triângulo, simbolizando a letra V em comemoração a vitória dos aliados. Criado 
através da Lei Estadual n° 790, de 14 de Novembro de 1951, foi instalado oficialmente em 14 de Dezembro de 1952, 
sendo desmembrado de Arapongas.  (NEGRITO NOSSO) 
DISPONÍVEL EM: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/astorga.pdf 
   
Número do Protocolo: 20180312.004.239025.018.0000000542-109 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 13 
Recurso:  
Douta banca organizadora, 
A questão de número 13 solicitava ao candidato a assinalação da alternativa que não indicasse uma das atribuições 
da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), tendo o gabarito preliminar considerado a alternativa “e” como a única 
não incluída no rol de atribuições da ALEP. 
No entanto, a questão deve ser anulada pelos motivos expostos a seguir. 
Primeiramente em razão da questão ter sido enquadrada na área de conhecimento gerais e atualidades, quando 
cobra do candidato conhecimento de matéria específica de direito. 
O edital delimitou o conteúdo programático nos seguintes termos: “B. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 
Política: Municipal (Astorga-PR); Estadual e Federal”. 
Veja-se que o edital indicou claramente o termo POLÍTICA. Ora, as atribuições da ALEP não é tema ligado a política 
estadual, mas sim a competência do poder legislativo, matéria vinculada diretamente ao direito constitucional em 
âmbito federal e estadual. Tanto o é, que para responder corretamente a pergunta, o candidato deveria ter 
conhecimento das disposições da Constituição do Estado do Paraná, pois é nela que se delimita as competência e 
atribuições da ALEP. 
Se a questão tivesse cobrado do candidato o nome do atual presidente da ALEP, aí sim estaríamos versando sobre 
POLÍTICA. 
Portanto, considerando que a questão cobra do candidato conhecimento de matéria não indicada no conteúdo 
programático, e mais, que trata-se de questão específica da área de direito, o que inviabiliza a sua cobrança na parte 
de conhecimentos gerais, evidente que a medida cabível é a sua anulação, devendo o ponto a ela relativo ser 
atribuído a todos os candidatos (item 14.3.1 do edital). 
Nada obstante, a questão ainda possui outro vício que macula a sua validade, isto porque, além da alternativa “e”, as 
alternativas “a” e “c” também não indicam atribuições da assembleia. 
Consoante se argumentou acima, as atribuições da ALEP estão definidas na Seção II da Constituição do Estado do 
Paraná (Link: < 
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=9779&codTipoAto), reproduzida 
integralmente abaixo: 
SEÇÃO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
Art. 53. Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, a qual não é exigida, no entanto, 
para o especi?cado no art. 54, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especi?camente: 
I - plano plurianual e orçamentos anuais; 
II - diretrizes orçamentárias; 
III - tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 

http://www.eplconcursos.com.br/
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/astorga.pdf
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=9779&codTipoAto


   Realização: 

 

Página 5 de 14 

REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

IV - dívida pública, abertura e operações de crédito; 
V - planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento; 
VI - normas suplementares de direito urbanístico, bem como de planejamento e execução de políticas urbanas; 
VII - ?xação e modi?cação dos efetivos da Polícia Militar; 
VIII - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas na administração direta, autárquica 
e fundacional e ?xação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
IX - servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico único, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; 
X - criação, estruturação e de?nição de atribuições das Secretarias de Estado; 
XI - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de 
Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e demais órgãos da administração pública; 
XII - organização e divisão judiciárias; 
XIII - bens do domínio público; 
XIV - aquisição onerosa e alienação de bens imóveis do Estado; 
XV - transferência temporária da sede do Governo Estadual; 
XVI - matéria decorrente da competência comum prevista no art. 23 da Constituição Federal; 
XVII - matéria de legislação concorrente de que trata o art. 24 da Constituição Federal. 
XVII - matéria da legislação concorrente da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 
24/04/2000) 
Art. 54. Compete, privativamente, à Assembléia Legislativa: 
(vide ADIN 4791) 
I - eleger a Mesa e constituir as Comissões; 
II - elaborar o Regimento Interno; 
III - dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia; 
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
IV - dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e da 
administração indireta sob sua vinculação e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
(Revogado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
V - aprovar créditos suplementares à sua Secretaria, nos termos desta Constituição; 
IV - aprovar créditos suplementares à sua Secretaria, nos termos desta Constituição; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
VI - conceder licença para processar deputado; 
V - conceder licença para processar deputado; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
VII - fixar, em cada legislatura, para ter vigência na subseqüente, a remuneração dos Deputados, que será reajustada 
nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos e não poderá exceder a dois terços do que perceberem, a 
qualquer título, os Deputados Federais; 
VI - fixar, em cada legislatura, para ter vigência na subseqüente, a remuneração dos Deputados, que será reajustada 
nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos e não poderá exceder a dois terços do que perceberem, a 
qualquer título, os Deputados Federais; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
VI - fixar, por meio de lei, o subsídio dos Deputados Estaduais, à razão de, no máximo 75% (setenta e cinco porcento) 
daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõe os artigos 37, XI, 39, §4º, 57, 
§ 7º, 150, II, 153, III e 153, §2º, I, da Constituição Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 
24/04/2000) 
VIII - fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador e do Vice-Governador do Estado; 
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VII - fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador e do Vice-Governador do Estado; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
VII - fixar os subsídios do Governador e do Vice-Governador do Estado e dos Secretários de Estado, observado o que 
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153 § 2º, I, da Constituição Federal;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional 7 de 24/04/2000) 
IX - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador; 
VIII - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
X - conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Governador; 
IX - conhecer da renúncia do Governador e do Vice-Governador; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XI - conceder licença, bem como autorizar o Governador e o Vice-Governador a se ausentarem do País por qualquer 
tempo, e do Estado, quando a ausência exceder a quinze dias; 
X - conceder licença, bem como autorizar o Governador e o Vice-Governador a se ausentarem do País por qualquer 
tempo, e do Estado, quando a ausência exceder a quinze dias; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) (vide ADIN 2453) 
XII - processar e julgar o Governador e o Vice-Governador, nos crimes de responsabilidade, e os Secretários de 
Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; 
XI - processar e julgar o Governador e o Vice-Governador, nos crimes de responsabilidade, e os Secretários de 
Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XIII - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor-Geral da 
Defensoria Pública nos crimes de responsabilidade; 
XII - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor-Geral da Defensoria 
Pública nos crimes de responsabilidade; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XIV - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral de Justiça, antes 
do término de seu mandato, na forma da lei complementar respectiva; 
XIII - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral de Justiça, antes 
do término de seu mandato, na forma da lei complementar respectiva; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XIII - aprovar, por maioria absoluta, a exoneração de ofício do Procurador-Geral de Justiça, antes do término de seu 
mandato, na forma da lei complementar respectiva; (Redação dada pela Emenda Constitucional 17 de 08/11/2006) 
XV - destituir do cargo o Governador e o Vice-Governador, após condenação irrecorrível por crime comum cometido 
dolosamente, ou de responsabilidade; 
XIV - destituir do cargo o Governador e o Vice-Governador, após condenação irrecorrível por crime comum 
cometido dolosamente, ou de responsabilidade; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XVI - proceder à tomada de contas do Governador do Estado, quando não apresentadas dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa; 
XV - proceder à tomada de contas do Governador do Estado, quando não apresentadas dentro de sessenta dias após 
a abertura da sessão legislativa; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XVII - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado e apreciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo; 
XVI - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado e apreciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XVIII - escolher cinco dos sete conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado; 
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XVII - escolher cinco dos sete conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) (vide ADIN 2208) 
XIX - apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas; 
(vide ADIN 1190) 
XVIII - apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) (vide ADIN 979) 
XX - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha: 
(vide ADIN 116) 
XIX - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha: 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XIX - aprovar, previamente, após argüição pública, a escolha: (Redação dada pela Emenda Constitucional 17 de 
08/11/2006) 
1. a)de conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado, indicados pelo Governador; 
(vide ADIN 116) (vide ADIN 2208) 
2. b)de interventor em Município; 
3. c)dos titulares de cargos que a lei determinar; 
XXI - autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado, com entidades de direito público ou privado e 
ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, 
desde que encaminhados à Assembléia Legislativa, nos noventa dias subseqüentes à sua celebração; 
(vide Lei 11579 de 11/11/1996) (vide Lei 12820 de 23/12/1999) (vide ADIN 342) 
XX - autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado, com entidades de direito público ou privado e 
ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, 
desde que encaminhados à Assembléia Legislativa, nos noventa dias subseqüentes à sua celebração; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XX - apreciar a legalidade dos convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXII - autorizar plebiscito e referendo, na forma da lei; 
XXI - autorizar plebiscito e referendo, na forma da lei; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXIII - aprovar convênios intermunicipais para modificação de limites; 
XXII - aprovar convênios intermunicipais para modificação de limites; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXIV - solicitar intervenção federal; 
XXIII - solicitar intervenção federal; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXV - aprovar ou suspender intervenção em Município; 
XXIV - aprovar ou suspender intervenção em Município; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXVI - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional por decisão 
irrecorrível do Tribunal competente; 
XXV - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional por decisão 
irrecorrível do Tribunal competente; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXVII - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa; 
XXVI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; 
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XXVII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXIX - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do Estado em operações de crédito; 
XXVIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do Estado em operações de crédito; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXX - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes; 
XXIX - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXXI - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas, com área superior a cem hectares, 
ressalvado o disposto no art. 49, XVII, da Constituição Federal; 
XXX - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas, com área superior a cem hectares, 
ressalvado o disposto no art. 49, XVII, da Constituição Federal; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXXII - mudar temporariamente sua sede; 
XXXI - mudar temporariamente sua sede; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXXIII - manifestar-se, mediante resolução aprovada pela maioria de seus membros, perante o Congresso Nacional, 
na hipótese de incorporação, subdivisão ou desmembramento de área do território do Estado, nos termos do art. 
48, VI, da Constituição Federal; 
XXXII - manifestar-se, mediante resolução aprovada pela maioria de seus membros, perante o Congresso Nacional, 
na hipótese de incorporação, subdivisão ou desmembramento de área do território do Estado, nos termos do art. 
48, VI, da Constituição Federal; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXXIV - convocar, por si ou qualquer de suas comissões, Secretários de Estado para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado, podendo os mesmos serem responsabilizados, na forma da 
lei, em caso de recusa ou de informações falsas; 
XXXIII - convocar, por si ou qualquer de suas comissões, Secretários de Estado para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado, podendo os mesmos serem responsabilizados, na forma da 
lei, em caso de recusa ou de informações falsas; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXXIII - convocar, por si ou qualquer de suas comissões, Secretários de Estado ou quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados ao Governo do Estado para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto 
previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a  ausência sem justificação 
adequada; (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXXV - autorizar operações de natureza financeira externa ou interna; 
XXXIV - autorizar operações de natureza financeira externa ou interna; 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
XXXVI - sustar as despesas não autorizadas na forma do art. 76 desta Constituição. 
XXXV - sustar as despesas não autorizadas na forma do art. 76 desta Constituição. 
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso XII, funcionará, como Presidente, o do Tribunal de Justiça, limitando-
se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos da Assembléia Legislativa, à perda do cargo, 
com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais 
cabíveis. 
Art. 55. A Mesa da Assembléia Legislativa encaminhará pedido escrito de informações aos Secretários de Estado,  a 
requerimento de qualquer parlamentar, após aprovação pelo Plenário. 
Art. 55. A Mesa da Assembléia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos Secretários de 
Estado ou a qualquer das pessoas referidas no inciso XXXIV do art. 54 desta Constituição, importando em crime de 
responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações 
falsas. (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 
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Art. 55. A Mesa da Assembléia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos Secretários de 
Estado ou a qualquer das pessoas referidas no inciso XXXIII do art. 54 desta Constituição, importando em crime de 
responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prestação de  
informações falsas. (Redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 27/03/2007) 
Parágrafo único. Importará crime de responsabilidade do Secretário a recusa ou o não-atendimento, no prazo de 
trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. 
(Revogado pela Emenda Constitucional 20 de 27/03/2007) 
Art. 56. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembléia Legislativa e de suas comissões 
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 
Art. 56. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembléia Legislativa e de suas comissões 
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional 17 de 08/11/2006) 
Parágrafo único. Não será permitido o voto secreto nas deliberações do processo legislativo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional 17 de 08/11/2006) (vide ADIN 3945) (vide ADIN 4104) 
Veja-se que das alternativas indicadas na questão apenas as letras “b” e “d” encontram-se no rol de atribuições da 
ALEP, inexistindo qualquer previsão das situações indicadas nas letras “a”, “c” e “e”. 
Por fim, ainda cabe destacar que também não existe previsão no regimento interno da ALEP (link: < 
http://www.alep.pr.gov.br/legislacao/regimento_interno>). 
Dessa forma, existindo mais de uma alternativa a ser assinalada, a anulação da questão é a medida que se impõe, 
devendo o ponto a ela referente ser atribuído a todos os candidatos, nos termos do item 14.3.1 do edital. 
À vista de todo o exposto, requer o provimento do presente recurso para anular a questão de número 13, não só por 
cobrar conteúdo fora do previsto no edital, fato que viola frontalmente os princípios da isonomia e da vinculação ao 
edital, mas também por existir mais de uma alternativa a ser assinalada, vez que as letras “a”, “c” e “e” não 
representam atribuições da ALEP, devendo o ponto a ela referente ser atribuído a todos os candidatos, nos termos 
do item 14.3.1 do edital. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180312.004.239025.018.0000000543-106 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 19 
Recurso:  
Douta banca examinadora, 
A questão de número 19 solicitava ao candidato a indicação da alternativa correta considerando o seguinte 
enunciado: 
“Tomando por base o instituto da prescrição insculpido na Lei de Improbidade Administrativa e na Constituição 
Federal, é correto afirmar que:” 
De plano merece anulação a questão, uma vez que cobra conteúdo programático não incluído no edital. Isto porque, 
a Constituição Federal no foi listada no rol das matérias específicas para o cargo de Advogado, senão vejamos: 
1. ADVOGADO: DIREITO ADMINISTRATIVO. 1 Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, 
espécies e invalidação. 1.1 Anulação e revogação. 1.2 Prescrição. 1.3 Improbidade administrativa. 1.4 Lei n.° 8.429, 
de 1992. 2 Controle da administração pública. 2.1 Controles administrativo, legislativo e judiciário. 2.2 Domínio 
público. 2.3 Bens públicos: classificação, administração e utilização. 2.4 Proteção e defesa de bens de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. 3 Contrato administrativo: conceito, peculiaridades, controle, 
formalização, execução e inexecução. 3.1 Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade, 
procedimentos e modalidades. 3.2 Contratos de concessão de serviços públicos. 4 Agentes administrativos. 4.1 
Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos e deveres dos servidores públicos: regimes jurídicos. 4.3 
Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. 5 Poderes da administração. 5.1 Poder vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. 5.2 O poder de polícia: conceito, finalidade e condições de 
validade. 6 Princípios básicos da administração. 6.1 Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e 
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reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e abuso de poder: sanções penais e civis. 7 Serviços públicos. 7.1 
conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de prestação. 7.2 Concessão e autorização dos 
serviços públicos. 8 Organização administrativa: noções gerais. 8.1 Administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada. 8.2 Agências reguladoras. 9 Processo Administrativo: Normas Básicas no âmbito da Administração 
Federal (Lei n.º 9.784/99). 10 Lei nº 10.520/2002. 11 Lei nº 8.666/1993. DIREITO TRIBUTÁRIO. 1 Poder de tributar e 
competência tributária. 1.1 Sistema Tributário Nacional. 1.2 Princípios constitucionais tributários. 2 Norma 
tributária: classificação dos impostos. 3 Obrigação tributária: espécies; fato gerador; sujeito ativo e passivo; 
solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção. 4 Crédito Tributário: constituição, suspensão da exigibilidade 
e extinção; garantias e privilégios, substituição tributária. 5 Pagamento e repetição do indébito tributário. 5.1 
Decadência e prescrição do crédito tributário. 5.2 Consignação em pagamento. 6 Tributos e suas espécies. 7 Tributos 
federais, estaduais e municipais. Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei 
Orgânica Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR (Lei Complementar nº. 113 de 15/12/2005). 
O edital é a lei do concurso, motivo pelo qual as questões cobradas não podem se afastar do conteúdo programático 
limitado nele, sob pena de violação aos princípios da isonomia e vinculação ao edital. 
Dessa forma, considerando que o enunciado da questão determina claramente que a resposta deverá considerar 
disposições da Constituição Federal, matéria não inclusa no conteúdo programático, a medida cabível é a sua 
anulação, devendo o ponto a ela referente ser atribuído a todos os candidatos, nos termos do item 14.3.1 do edital. 
Nada obstante, ainda cabe destacar que a alternativa indicada no gabarito como correta (letra c) contradiz o atual 
entendimento sobre a prescrição das ações de ressarcimento ao erário, pois o Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da repercussão geral de tema número 666, sedimentou entendimento no sentido de que há 
prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário quando decorrente de ilícito civil. Vejamos a ementa do 
acórdão: 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO 
ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. SENTIDO ESTRITO DA EXPRESSÃO “ILÍCITO CIVIL”, 
DELIMITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO RELEVANTE DE INTERESSE SOCIAL OU DE SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE 
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
(RE 669069 ED, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016) 
Portanto, não pode ser considerada como correta a alternativa “c”, pois esta não representa o atual entendimento 
sobre a prescrição das ações de ressarcimento ao erário, sendo que para ser considerada como correta a alternativa 
deveria delimitar expressamente a situação fática. 
Sendo assim, não sendo o entendimento da banca pela anulação da questão, o que não se acredita vez que exige 
dos candidatos conhecimento de conteúdo não previsto no edital, a alternativa correta seria a letra “e” na qual se 
afirma que nenhuma das alternativas estão corretas, fato verdadeiro. 
Destarte, considerando as fundamentações expostas requer o provimento do presente recurso para o fim de anular 
a questão de número 19, uma vez que exigiu do candidato conhecimento de matéria não listada no conteúdo 
programático vinculado no edital, devendo o ponto a ela referente ser atribuídos a todos os candidatos (item 14.3.1 
do edital). Data venia, sendo o entendimento pela manutenção da questão, a alternativa a ser considerando como 
correta no gabarito é a de letra “e”. 
Resposta:  
INDEFERIDO.  
- Aduz o recorrente infringência à ementa vinculada ao Edital do concurso, afirmando que a questão merece ser 
anulada por se pautar em conteúdo programático não listado na ementa (Constituição Federal). 
Ponto 1: É sabido que o Direito Administrativo não possui código próprio a exemplo do Código Penal, Código Civil e 
outros. Assim sendo, a base estrutural do Direito Administrativo, da Administração Pública, seus princípios e 
normatizações são oriundas da Constituição Federal, em especial do artigo 37. Sendo assim, em vários tópicos da 
ementa, traz-se a noção de estudo da Constituição Federal, especialmente ao impor como matéria “8.Orgapnização 
administrativa: noções gerais; 8.1 Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada”; inclusive, assim 
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delineia o artigo 37, §5º, CF: § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
Portanto, toda a estrutura linear dos princípios e normatizações do Direito Administrativo é vinculada aos preceitos 
constitucionais. 
 - Ponto 2: No que tange à matéria para resposta da questão, é oportuno esclarecer que a Constituição Federal foi 
citada como forma de parâmetro para avaliação das assertivas, visto que a resposta é aferível na Lei de 
Improbidade Adminsitrativa (art. 23). 
- Ponto 3: Por fim, em relação à contestação da alternativa considerada como, letra C, cumpre registrar que o 
processo que demandou repercussão geral em relação à prescritibilidade ou não da ação de ressarcimento ainda 
está em andamento no Supremo Tribunal Federal e não é aquele citada pela recorrente (669.069), que tratou de 
diverso de dano por improbidade administrativa, sendo que na estrutura das discussões da referida decisão, assim 
 esclareceu o Ministro Dias Toffoli: 
“Não há no tema de fundo discussão quanto à improbidade administrativa nem mesmo de ilícitos penais que 
impliquem em prejuízos ao erário ou, ainda, das demais hipóteses de atingimento o patrimônio estatal nas suas mais 
variadas formas”. 
Na sequência, o STF reconheceu sim repercussão geral da imprescritibilidade específica da improbidade 
administrativa. Assim, em 2016 em sede de decisão monocrática proferida pelo já falecido Ministro Teori Zavascki no 
Recurso Extraordinário de nº 852.475-RG, foi determinada a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas 
pendentes que tratem da questão da “prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos 
tipificados como ilícitos de improbidade administrativa” em território nacional.  (tema 897) 
Portanto, o entendimento até então pacificado, tanto nos tribunais estaduais quanto do STJ (Resp 1069779) é de 
que prescreve em cinco anos a punição do ato ilícito, mas a pretensão de ressarcimento pelo prejuízo causado ao 
erário é imprescritível. (cite-se: STF, 2ª T., RE 608.831 AgR/SP, rel. min. Eros Grau, julg. 8/6/2010, DJ 24/6/2010; STF, 
RE 574.867/MG, decisão monocrática de 21/5/2010, rel. min. Cármen Lúcia, DJ 8/6/2010; STF, RE 629.241/PB, 
decisão monocrática de 9/9/2010, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ de 9/9/2010; STF, RE 606.224/SE, decisão 
monocrática de 18/2/2010, rel. min. Carlos Britto, Dje de 18/2/2010; STJ, 2ª T., REsp 991.102/MG, rel. min. Eliana 
Calmon, julg. 8/9/2009; STJ, 2ª T., RMS 30.510/RJ, rel. min. Eliana Calmon, julg. 10/2/2010; STJ, 2ª T., EDcl no REsp 
1.159.147/MG, rel. min. Mauro Campbell Marques, julg. 24/8/2010; STJ, 2ª T., REsp 718.321/SP, rel. min. Mauro 
Campbell Marques, julg. 10/11/2009; STJ, 1ª T., REsp 909.446/RN, rel. min. Luiz Fux, julg. 22/4/2010; STJ, 2ª T., REsp 
894.539/PI, rel. min. Herman Benjamin, julg. 20/8/2009; e STJ, 1ª T., Resp 403.153, rel. min. José Delgado, julg. 
9/9/2003) 
Dessa forma, até que não seja decidido o referido processo de repercussão geral no STF (852.475-RG) (tema 897 e 
não 666 como citado pela recorrente), mantem-se o entendimento da imprescritibilidade das demandas de 
ressarcimento ao erário por improbidade administrativa. 
Assim, atualmente, a ação de ressarcimento ainda é considerada como imprescritível. 
Ponto 4: Pleiteia a recorrente, por fim, que seja reconhecida como correta a alternativa E. “nenhuma das 
alternativas está correta”. Não obstante, conforme delineado anteriormente, a alternativa C está correta ante a 
inexistência de trânsito em julgado da Ação que tramita no STF para modificar o entendimento sobre a 
prescritibildade ou não da ação de ressarcimento ao erário. 
Portanto, o recurso não merece prosperar. 
   
Número do Protocolo: 20180312.004.239025.018.0000000544-103 
Cargo: ADVOGADO 
Questão: 30 
Recurso:  
Douta banca organizadora, 
A questão de número 30 solicitava ao candidato a assinalação da alternativa que melhor correspondesse ao 
conceito/aplicação das hipóteses de suspensão e extinção do crédito tributário, considerando o gabarito preliminar 
como correta a indicada na letra “a”. 
No entanto, a referida questão deve ser anulada e o ponto a ela relativo atribuído a todos os candidatos. 
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Primeiramente destaca-se que a alternativa considerada como correta cobra assunto não especificado no edital, que 
em nenhum momento requereu do candidato conhecimento sobre REFIS – programa de recuperação fiscal, 
instituído exclusivamente por lei específica, sendo a primeira a Lei Federal nª 9.964/2000, utilizada como paradigma 
para os demais casos, lei não indicada no edital, senão vejamos: 
DIREITO TRIBUTÁRIO. 1 Poder de tributar e competência tributária. 1.1 Sistema Tributário Nacional. 1.2 Princípios 
constitucionais tributários. 2 Norma tributária: classificação dos impostos. 3 Obrigação tributária: espécies; fato 
gerador; sujeito ativo e passivo; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção. 4 Crédito Tributário: 
constituição, suspensão da exigibilidade e extinção; garantias e privilégios, substituição tributária. 5 Pagamento e 
repetição do indébito tributário. 5.1 Decadência e prescrição do crédito tributário. 5.2 Consignação em pagamento. 
6 Tributos e suas espécies. 7 Tributos federais, estaduais e municipais. Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto nº 
6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Orgânica Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR (Lei Complementar 
nº. 113 de 15/12/2005). 
Além de cobrar matéria não integrante do conteúdo programático, a questão exigia do candidato conhecimento 
específico sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quando do descumprimento do REFIS, matéria 
que foi consolidada apenas na jurisprudência e doutrina. 
O edital é a lei do concurso, razão pela qual as questões cobradas não podem se afastar do conteúdo programático 
limitado nele, sob pena de violação aos princípios da isonomia e vinculação ao edital. 
Dessa forma, considerando que a questão cobrou matéria não inclusa no conteúdo programático, a medida cabível é 
a sua anulação, devendo o ponto a ela referente ser atribuído a todos os candidatos, nos termos do item 14.3.1 do 
edital. 
Nada obstante, ainda que se considere a matéria inclusa no conteúdo programático, mesmo assim a questão deverá 
ser anulada, pois não se pode considerar como correta alternativa “a” ou quaisquer das outras alternativas. 
Isto porque, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é de que o termo inicial da prescrição quando 
realizado o REFIS ou outros tipos de parcelamento corre a partir da exclusão formal, nesse sentido: 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. EXCLUSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. 
Controverte-se, neste apelo, a respeito da configuração da prescrição do crédito tributário objeto de Execução 
Fiscal. 2. O Tribunal de origem estabeleceu as seguintes premissas no acórdão hostilizado: a) o crédito tributário foi 
constituído por Termo de Confissão Espontânea, em 17.11.2000; b) a parte devedora interrompeu a prescrição ao 
reconhecer o débito por ocasião da adesão ao parcelamento denominado Refis; c) a exclusão do Refis se deu em 
1º.10.2003; d) tendo sido a exclusão do Refis causada pela inadimplência de três parcelas consecutivas, circunstância 
que no caso concreto se deu desde a adesão ao parcelamento, o prazo prescricional começou a correr em março de 
2001; e) o ajuizamento da demanda data de 23.11.2005; f) o despacho que ordenou a citação se deu em 9.3.2006, 
mas a demora para a prática do ato judicial não pode ser imputada à Fazenda Nacional, incidindo o disposto na 
Súmula 106/STJ. 
1. Em primeiro lugar, o Refis constitui parcelamento regido por legislação específica que, diferente do 
parcelamento ordinário concedido pelos órgãos fiscais, prevê expressamente que a rescisão do parcelamento, por 
inadimplência, não se dá de forma automática e independente de notificação do devedor. 4. Pelo contrário, a 
legislação que o disciplina expressamente exige a abertura de procedimento administrativo de exclusão, com 
intimação do devedor para apresentação de defesa, restaurando-se a exigibilidade apenas a partir do "mês 
subsequente àquele em que for cientificado o contribuinte" (art. 5º, § 2º, da Lei 9.964/2000). A jurisprudência do 
STJ, atenta ao regime jurídico específico do REFIS, pontuou que o termo inicial da prescrição, nessa hipótese, ocorre 
a partir da exclusão formal do REFIS. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.524.984/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, DJe 18/4/2016; AgRg no REsp 1.534.509/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/8/2015. 
2. Considerando que a exclusão do recorrente se deu em 1º.10.2003, o ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu 
em 23.11.2005 e o despacho que ordenou a citação em 9.3.2006, não está configurada a prescrição. 
3. Ainda que se considerasse que o termo inicial da prescrição se deu em março de 2001, como 
equivocadamente defende a parte que recorre, o STJ, ao julgar no rito do art. 543-C do CPC/1973 o REsp 
1.120.295/SP, consolidou a orientação de que é aplicável à Execução Fiscal a regra do art. 219, § 1º, do CPC/1973, ou 
seja, de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. 
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4. Dessa forma, também por este outro fundamento estaria afastada a hipótese de prescrição, pois esta, para 
todos os efeitos, foi interrompida em 23.11.2005, isto é, dentro do prazo quinquenal. 
5. Recurso Especial não provido. 
(REsp 1655035/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) 
  
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. PARCELAMENTO. MARCO INICIAL DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. 
PRECEDENTES. 
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao 
art. 535 do CPC. 
2. Em parcelamento, o marco inicial do curso da prescrição inicia-se com a exclusão formal do contribuinte do 
programa. Esse ato gera para a Fazenda Pública, a possibilidade imediata de cobrança do crédito confessado. 
Precedentes. 
3. Em que pese no caso dos autos tenha existido a "inexistência de faturamento", causa que gera a rescisão do 
parcelamento, para que se retome a exigibilidade do crédito tributário, e tenha início o prazo prescricional para a 
sua cobrança, essencial que haja ato formal de rescisão do parcelamento. Não sendo possível a contagem do prazo a 
partir da ocorrência da situação autorizativa da exclusão. 
4. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no REsp 1524984/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, 
DJe 18/04/2016) 
 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA 
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
PARCELAMENTO. MARCO INICIAL DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PENDÊNCIA 
DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS MOLDES DO ART. 151 
DO CTN. FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL APENAS QUANDO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE O CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO (ART. 174 DO CTN). 
1. "A exclusão do Refis implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago". 
A exclusão do parcelamento, assim, constitui o marco inicial para a retomada da cobrança executiva" (EDcl no AgRg 
no REsp 1.338.513/RS, Rel. 
MINISTRO HUMBERTO MARTINS, DJe 21/3/2013). 
2. "Somente a decisão definitiva e formalizada do processo administrativo fiscal é termo inicial para a 
prescrição tributária" (REsp 853.865/PR, Rel. MINISTRA ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 18/8/2008). 
3. Agravo interno não provido. 
(AgInt no AREsp 1073213/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
26/09/2017, DJe 02/10/2017) 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA 
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
PARCELAMENTO. MARCO INICIAL DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. Excluído o 
contribuinte do REFIS, inicia-se com o respectivo ato de exclusão o prazo prescricional intercorrente para a exigência 
da exação". (EDcl no AgRg no REsp 1.338.513/RS, Rel. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, julgado em 12/3/2013, DJe 
21/3/2013) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1073180/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017) 
 PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO.EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. 
MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECOMEÇO DA DATA DA EXCLUSÃO.O prazo 
prescricional intercorrente recomeça a contar a partir da exclusão formal do contribuinte do programa de 
parcelamento.Agravo regimental improvido.(AgInt nos EDcl no AREsp 825.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) 
Portanto, evidente que o item II da alternativa "a" não pode ser considerado como termo de recomeço da 
prescrição, pois não se trata de situação de exclusão formal, mas tão somente de descumprimento de obrigação 
firmada no parcelamento. 
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Sendo assim, inexistindo alternativa correta a ser assinalada pelo candidato, a medida cabível é a anulação da 
questão com a atribuição do ponto a ela relativo a todos os candidatos. 
À vista do exposto, pede o deferimento presente recurso para anular a questão, atribuindo-se a todos os candidatos 
o ponto a ela relativo nos termos do item 14.3.1 do edital. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 

 
Em atendimento ao princípio da isonomia, ficam as questões 12 e 13 anuladas para as provas dos cargos de ensino 
superior e ensino médio por se tratar de matéria comum. 

Astorga, PR, em 24 de maio de 2018. 
     
Antonio Carlos Lopes  
Presidente do Consórcio 
 
Arquimedes Ziroldo        Fernanda Botura Macedo    Augusto Vicente Toffoli Menezes  
Presidente da Comissão      Secretária          Membro  
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