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(XXVIII Exame Unificado). O Distrito Federal instituiu, 

por lei distrital, a contribuição para o custeio do serviço 

de iluminação pública. Um contribuinte insurgiu-se judi-

cialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição 

pelo Distrito Federal seria inconstitucional. Diante desse 

quadro, assinale a afirmativa correta. 
a) O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das 

peculiaridades do Distrito Federal, é a União o ente federa-

do competente pela instituição da contribuição para o cus-

teio do serviço de iluminação pública na capital federal. 

b) O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das 

peculiaridades do Distrito Federal, é o Estado de Goiás o responsável pela instituição da contri-

buição para o custeio do serviço de iluminação pública na capital federal. 

c) O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal possui delegação de capacidade tributá-

ria ativa feita pela União para a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de ilumina-

ção pública. 

d) O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal pode instituir a contribuição para o 

custeio do serviço de iluminação pública, assim como os Municípios. 
D 

CONHEÇA AS PRINCIPAIS PEÇAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO – OAB – 2ª FASE 

Em Direito Tributário, as principais peças que podem ser cobra-

das do candidato são as seguintes: 

· Ação declaratória de inexistência de débitos 

· Ação anulatória 

· Ação de consignação em pagamento 

· Mandado de Segurança 

· Embargos à Execução Fiscal 

· Ação de Repetição de Indébito 

· Agravo de instrumento 

· Apelação 

· Exceção de pré-executividade 
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Direito Administrativo: Bens públicos podem ser desapropriados, demandando-se, neste caso, 

autorização legislativa emanada do ente que está promovendo a desapropriação. Os bens do do-

mínio dos Estados, Munícipios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela 

União, e os dos Municípios pelos Estados. 

 

Direito Constitucional: As decisões dos Tribunais de Contas que acarretem débito ou multa têm 

eficácia de titulo executivo, mas não podem ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal.  

 

Direito do Consumidor: A personalidade jurídica do fornecedor poderá ser desconsiderada 

sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consu-

midores. 

 
 

Direito de Família: No pacto antenupcial, que adotar o regime de participação final nos aques-

tos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares.  

 
 

Ética: A sociedade de advogados pluri e unipessoal, assim também os seus sócios, estão sujeitos 

ao cumprimento do Estatuto, do Código de Ética e do Regulamento Geral. Uma sociedade pode-

rá ser transformada em sociedade unipessoal, quando houver concentração de quotas por um só 

advogado (exemplos: retirada, exclusão, falecimento de sócio etc.) 
 

Direito Penal: O Homicídio qualificado-privilegiado, também chamado de homicídio hibrido, se 

configurará, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva.  

 
 

Direito Processual do Trabalho: No rito sumaríssimo, o art. 852-E da CLT descreve que 

“aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará 

os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da au-

diência”. 

Direito Processual Penal: Dispõe os arts 4.º e 12 do CPP que o inquérito visa a apuração da 

existência de infração penal e a respectiva autoria, a fim de fornecer ao titular da ação penal ele-

mentos mínimos para que ele possa ingressar em juízo.  

(XXVIII Exame Unificado). Maria, servidora pública do Estado X, verificou no contracheque 

referente ao mês de março que foi retido de sua remuneração um adicional de 2%, referente ao 

Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF.   

Ao questionar seu órgão de vinculação, obteve a informação de que a cobrança tinha por funda-

mento a Lei Estadual nº 12.345, editada no último dia do exercício imediatamente anterior.   

Indignada com a cobrança, Maria procura você, na condição de advogado(a), para que adote as 

providências cabíveis, a fim de questionar judicialmente o desconto e obter a devolução do valor 

recolhido, já que seu pedido administrativo foi negado.   

Analisando o contexto fático descrito, responda aos itens a seguir.  

A) No caso de eventual ação de repetição de indébito, qual a parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação? 

B) O Estado X poderia ter estipulado o adicional de IRPF para seus servidores? 

A) A ação deverá ser proposta em face do Estado X que é o responsável pela retenção na fonte e destinatário do valor do IRPF no caso, já que se trata de servidora pública integrante de seus quadros, de acordo com o Art. 157, I, da CRFB/88 ou com a orientação da Súmula 447 do STJ. 

B) Não. A competência tributária é da União, seja para instituir imposto sobre renda e proventos, seja sob a perspectiva da competência residual, na forma do Art. 153, inciso III, ou do Art. 154, I, ambos da CRFB/88.  


