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GABARITO/ESPELHO DA PROVA ORAL 

(Comissão Examinadora, Linha de Pesquisa 1) 

 

PROF. MARCIANO DE GODOI 

PERGUNTA ESPELHO (Resposta esperada) 

Casalta Nabais distingue o Estado 

Fiscal do Estado Patrimonial e do 

Estado Empresarial. Defina e situe 

historicamente essas três formas de 

Estado. 232-233   

R.O Estado Patrimonial se situa entre o feudalismo e a 

transição para o capitalismo. As receitas do Estado advêm do 

patrimônio dominial e há pluralidade de fiscalidades (igreja, 

senhores feudais). O Estado fiscal começa com as revoluções 

burguesas e com a afirmação histórica do capitalismo; nele, o 

Estado é financiado fundamentalmente com base na figura 

dos tributos unilaterais ou impostos, e não com base em 

outros tributos ou outro tipo de receitas. O Estado 

empresarial é a forma que o Estado assume nas economias 

socialistas do século XX, em que a atividade econômica é 

assumida pelo setor público.   

Qual é a posição de K. Tipke, autor 

da obra “Moral Tributária...”, sobre a 

tributação do patrimônio? Qual é a 

opinião do candidato sobre tal 

posição? 40-42   

R.O autor considera que a tributação do patrimônio seria 

inválida, pois vulnera a capacidade econômica, tendo em 

vista que o patrimônio é formado pela renda acumulada, 

renda que já foi tributada.   

Qual é a posição de K. Tipke, autor 

da obra “Moral Tributária...”, sobre a 

tributação das heranças? Qual é a 

opinião do candidato sobre tal 

posição? 43-44   

A tributação das heranças não seria tão injusta quanto a 

tributação do patrimônio, e teria alguma sustentação no 

princípio da capacidade econômica. A tributação deve 

guardar relação com o parentesco entre o de cujus e o 

beneficiário.   

Na sua obra “Moral Tributária...”, 

qual é a discordância de K. Tipke em 

relação ao modo pelo qual o Tribunal 

Constitucional alemão concebe a 

constitucionalidade dos impostos 

mencionados na Constituição? Qual é 

a opinião do candidato sobre essa 

posição do professor alemão?47-48   

  

R.O Tribunal considera que, se estão positivados na 

Constituição, os impostos atendem a requisitos mínimos de 

justiça e por isso podem ser cobrados. Klaus Tipke considera 

que essa postura não se conforma aos pressupostos da justiça 

tributária e moralidade.   

No seu livro “Moral Tributária...”, K. 

Tipke afirma que “os contribuintes 

podem evitar o dever tributário 

mediante a elusão fiscal, a fraude à 

lei tributária ou a defraudação 

tributária”. Explique em que consiste 

cada uma dessas modalidades, e 

qual a consequência que o autor 

atribui a cada uma delas? 110-111   

R.A elusão fiscal e a fraude à lei correspondem a 

planejamentos tributários que exploram lacunas do 

ordenamento. A defraudação é a sonegação que corresponde 

a crime. Nos primeiros casos, não deveria haver sanções 

segundo o autor. No último caso sim.   

Klaus Tipke, em seu livro “Moral 

Tributária...”, faz uma tipologia dos 

R.O homo oeconomicus se pauta exclusivamente por um 

cálculo frio dos ganhos econômicos com deixar de recolher o 
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contribuintes. Qual é a diferença, 

para esse autor, entre o contribuinte 

“homo oeconomicus”, o “liberal” e o 

“sensível ante a justiça”?113-121   

tributo, e os riscos de ser flagrado e sofrer sanções. O 

“liberal” é o contribuinte que tem ideias “libertárias” e 

considera o tributo como um roubo. O “sensível ante a 

justiça” se preocupa e protesta contra as injustiças tributárias, 

as isenções odiosas, a falta de igualdade etc.   

 

Klaus Tipke considera equivocado o 

modo pelo qual o Tribunal 

Constitucional alemão determina os 

efeitos de uma decisão que 

considere inconstitucional 

determinada cobrança tributária. 

Qual é a crítica de Klaus Tipke? Essa 

crítica também seria aplicável ao 

STF? Por quê? p. 105   

R.A crítica é que o TC alemão não opera efeitos retroativos a 

suas decisões, impedindo que o contribuinte possa reaver o 

tributo pago indevidamente. A crítica não vale para o Brasil, 

em que a regra no STF é pelo efeito ex tunc das decisões pela 

inconstitucionalidade de cobrança de tributos.   

 Segundo Casalta Nabais, “a 

concorrência fiscal tem um 

significado totalmente diverso para 

as empresas e para os estados”. 

Explique essa afirmação do autor 

com exemplos concretos. 242-243   

R.Concorrência fiscal para as empresas significa a busca de 

planejamentos tributários e localização de benefícios fiscais 

que possam reduzir ao máximo a carga tributária.   

Concorrência fiscal para os Estados significa desenvolver 

programas de regime fiscal favorecido de modo a atrair o 

capital deslocalizável, numa espécie de “guerra fiscal” ou 

corrida ao fundo do poço (“race to the bottom”).   

Segundo Casalta Nabais, “os estados 

têm atualmente dois tipos de poder 

tributário: o exercido sobre os 

contribuintes e situações 

deslocalizáveis e o exercido sobre os 

contribuintes e situações resistentes 

à deslocalização”. Explique essa 

afirmação com exemplos concretos. 

P. 243. 

R.Os contribuintes deslocalizáveis são as empresas 

transnacionais e pessoas físicas de alto poder aquisitivo, que 

podem escolher as jurisdições mais favoráveis para fazer 

investimentos. Esses contribuintes são bem tratados pelos 

Estados, que concorrem entre si para concederem os mais 

atraentes regimes fiscais favorecidos. Já os contribuintes e 

situações resistentes à deslocalização são os assalariados e 

proprietários de imóveis, que não têm acesso às mesmas 

benesses fiscais.   

Segundo Casalta Nabais, o “imposto 

sobre os rendimentos das pessoas 

singulares” (IRPF no Brasil) vem 

sofrendo uma paulatina 

descaracterização em Portugal. 

Explique o que seria essa 

descaracterização e se ela também 

estaria ocorrendo no Brasil.247-248   

R.A “descaracterização” seria a impossibilidade de os 

contribuintes deduzir da base de tributável as despesas 

pessoais e familiares. Com ela, o imposto deixa de tributar a 

renda líquida familiar e passa a tributar os ingressos totais do 

indivíduo. Essa descaracterização, no Brasil, ocorre em certa 

medida, na medida em que não há integral correção 

monetária dos limites com deduções pessoais. Além disso, 

reformas anunciadas pelo governo mencionam a 

possibilidade de revogação das deduções pessoais com 

educação e gastos médicos.   

 

  

 

PROF. HUGO MACHADO SEGUNDO 

PERGUNTA ESPELHO (Resposta esperada) 

Qual foi a relevância do caso “San 

Giorgio” na determinação de como se 

Definiu-se que a repercussão do encargo financeiro do tributo 

indireto não pode ser presumida, que o ônus de prova-la é do 

Fisco e que mesmo diante de sua ocorrência pode ser ainda o 
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devem restituir os tributos indiretos, 

no âmbito do Direito Europeu? 

caso de restituir-se o tributo indireto indevido ao contribuinte 

de direito, que terá sofrido prejuízo por ter sido compelido a 

praticar preço mais elevado e, por conseguinte, vender 

menos. 

O que a Corte de Justiça Europeia 

percebeu, algum tempo depois da 

prolação do julgado no caso Hans Just, 

que a fez modificar o entendimento 

nele firmado? 

Que todos os países da Europa adotariam o passing on 

defense e jamais restituiriam tributo algum pago 

indevidamente, esvaziando as normas comunitárias relativas a 

como tais tributos poderiam ser instituídos e cobrados. A 

autonomia do direito doméstico na determinação dos 

procedimentos de enforcement do direito da união não 

envolve a liberdade para criar procedimentos ou formas 

processuais que tornem impossível ou muito difícil a 

efetivação do direito material. 

Para Karl Engisch, o uso de conceitos 

indeterminados pelo legislador 

implica a atribuição de poder 

discricionário ao aplicador da norma 

correspondente? 

Não. É preciso algo mais que a mera utilização de conceitos 

indeterminados, a deferir a autoridade a liberdade para 

realizar seus próprios juízos, neste caso não passíveis de 

controle pelo Judiciário (o que não se dá no caso de conceitos 

indeterminados). 

Por que Paulo Bonavides define como 

“interpretação voluntarista” a teoria 

da interpretação jurídica na Teoria 

Pura do Direito? 

Trata-se da interpretação no âmbito da Teoria Pura do Direito, 

de Hans Kelsen, dita voluntarista porque a ciência (cognição) 

permite ao intérprete apenas um quadro ou moldura de 

significados possíveis, não sendo capaz de indicar um único 

correto, sendo a escolha de um deles, portanto, por parte do 

intérprete, um ato de vontade. 

Para James Marins, qual questão 

epistemológica levou ao surgimento 

do “Direito Tributário 

arrecadatório”? 

A preocupação apenas com o aspecto normativo do direito, 

como se este fosse o único objeto das atenções de quem o 

estuda, divorciado de suas causas e de suas consequências. 

Esperava-se que o candidato frisasse esse aspecto 

epistemológico, reducionista, o qual foi responsável pelo 

desprezo de causas e fins e, nessa condição, pela visão do 

Direito Tributário apenas como instrumento gerador de 

arrecadação. 

Quais fatores levam ao que James 

Marins chama de “vulnerabilidade 

formal” do contribuinte? 

Agentes Públicos são treinados e compelidos, sob pena de 

sofrerem penas funcionais, a cumprir antes a portaria – feita 

pela própria Administração – que a lei, tangenciando a 

separação de poderes. Normas infralegais são mais 

importantes que a Constituição e as leis, para essas 

autoridades, a tanto compelidas pelo arranjo institucional no 

qual se acham inseridas. 

O que James Marins define como 

“vulnerabilidade cognoscitiva do 

contribuinte”? 

Trata-se de uma posição de inferioridade ou de 

hipossuficiência no que tange à compreensão da ordem 

jurídica, das normas tributárias que lhes são aplicáveis, diante 

da complexidade destas, gerando a ideia, não raro correta, 

de que “a fiscalização sempre vai encontrar algum erro em 

sua contabilidade.”  

O que James Marins define como 

sendo o “caráter dúplice do princípio 

da duração razoável do processo”? 

A circunstância de que a duração razoável veda tanto o 

alongamento excessivo– o que geralmente é lembrado – 

como também o encurtamento indevido, o que não raro é 

esquecido. Sendo o processo uma série encadeada de atos, a 

noção de tempo lhe é insuprimível, pelo que duração 

razoável não reclama apenas rapidez. Para atingir 
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devidamente os seus fins, não raro algum tempo deve 

inevitavelmente ser empregado. 

 

PROF. GÉRSON MARQUES  

PERGUNTA ESPELHO (resposta esperada) 
ÉLLIDA NEIVA GUEDES:  Espaço 

público contemporâneo: pluralidade 

de vozes e interesses. 

Pergunta: Quais as “lógicas sociais” 

para o processo de mudanças no 

espaço público, segundo Miège? 

(Pergunta específica aos 

candidatos ao Doutorado) 

Resposta na pág. 07, do artigo: técnicas de comunicação 

política, penetração do espaço público na esfera privada; 

dimensão mercantil do espaço público e a metáfora da 

contaminação. 

O(a) candidato deve explicar cada uma delas, conforme o 

artigo doutrinário. Em seguida, fundamentar este processo de 

mudança (pág. 08). 

DANIEL DE MELLO MASSIMINO: 

Reflexões sobre democracia líquida 

e sua fundamentação no plano das 

teorias democráticas. 

Pergunta: A democracia líquida 

pode ser vista apenas como 

democracia procedimental, sendo 

portanto identificada com a 

democracia representativa? 

(Pergunta específica aos 

candidatos ao Doutorado) 

Explicar com base no artigo, especialmente nas págs. 377 e 

381. 

Apresentar as diferenças entre democracia líquida e 

representativa.  

Apontar os impactos das ferramentas digitais para a 

democracia, indicando como poderão ser utilizadas. 

Apontar a perspectiva de uma democracia puramente 

procedimental, que é rejeitada no plano teórico, e o acréscimo 

de valores pertinentes aos princípios propriamente 

democráticos.  

Como pode haver manifestação da vontade popular na revisão 

de atos dos Poderes constituídos, conforme se venha a regular. 

E isto não passa, necessariamente, pelo plebiscito ou pelo 

referendo. 

Texto de Mª YOLANDA SÁNCHEZ-

URÁN AZAÑA:  El derecho del 

trabajo y su ciencia. Reflexiones 

actuales en una memoria a largo 

plazo. 

Pergunta: Fundado em ambiências 

econômicas, sociais e políticas, a 

ideologia e o Direito têm arrastado 

a legislação trabalhista. Ao longo 

da história, tem-se falado em 

“Direito do Trabalho de 

emergência” e “Direito do 

Trabalho de Crise”. Como esta 

complexidade atua no plano 

científico do Direito do Trabalho? 

Concentrar argumentos no que a autora do artigo leciona nas 

págs. 7-9, principalmente.  

Explicar a oscilação histórica da legislação do trabalho, que ora 

protege, ora expõe o trabalhador.  

Explicar o entendimento da autora de que as conquistas 

trabalhistas são, apenas, parênteses no processo de 

reivindicação de tempos passados, que se consideravam mais 

avançados. 

Justificar o trecho em que a autora explica que os fatores que 

condicionaram e condicionam o Direito do Trabalho.  

Explicar o momento histórico atual, de retirada de direitos 

laborais, especialmente no Brasil, enquanto mais um desses 

ciclos de reconsideração das leis de proteção aos 

trabalhadores.  

Esses fluxos mexem na base teórica do Direito do Trabalho. O 

cerne da resposta é a questão científica, que merece 

rediscussão, passando pela dogmática, por exemplo. Mas a 

autora AZAÑA não partilha exatamente das mesmas ideias de 
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EVERALDO GASPAR. Por isso, a resposta deve ser centrada no 

artigo da autora AZAÑA. 

Texto de CÁSSIO CASAGRANDE:  A 

Reforma Trabalhista e o “sonho 

americano”. 

Pergunta: É possível traçar algum 

paralelo entre o modelo de 

substituição processual do direito 

processual brasileiro com o modelo 

das Class Actions do processo 

norteamericano, no plano do 

Direito do Trabalho? Justifique. 

Apresentar a explicação dada pelo autor do artigo, na pág. 03. 

Fazer o paralelo solicitado na pergunta. 

Dar exemplos de ações trabalhistas nos EUA. 

Comparar os dois modelos (brasileiro e norteamericano), 

posicionando-se sobre qual entende seja o mais adequado.  

Tratar de como as informações a respeito das ações trabalhistas 

nos EUA chegam ao Brasil. 

Focar o tema na experiência da Justiça do Trabalho brasileira. 

Texto de GÉRSON MARQUES: 

Conflitos coletivos de trabalho: 

hermenêutica da greve, enquanto 

direito colidível com outros direitos 

fundamentais. 

Pergunta: Como a greve pode 

provocar a catarse, no dizer de 

Gramsci? 

Dissecar o tema na pág. 32.  

Explicar o que é catarse, a libertação da subordinação, a 

aquisição da consciência do regime de exploração social; 

sentimento de forte emoção que liberta o escravo de suas 

paixões e medos.  

A catarse laboral leva o trabalhador à condição de protagonista 

da sociedade, a consciência de sua imprescindível 

participação no sistema de produção.  

A greve é um mecanismo de catarse, mesmo temporário. 

Texto de EVERALDO GASPAR: O 

Direito do Trabalho na filosofia e na 

teoria social crítica. Os sentidos do 

trabalho subordinado na cultura e 

no poder das organizações. 

Pergunta:  Como o professor 

Everaldo Gaspar entende refutado 

o conceito ontológico do trabalho 

como forma de apreensão da 

existência humana? 

Explicar o contido na pág. 42, do autor, posicionando-se se 

concorda ou não com ele.  

O Direito do Trabalho não consegue proteger sequer a metade 

da população. 

Substituição do modelo inicial pelo de autoexploração ou 

autocomercialização.  

O modelo protecionista é de 100 atrás, na época da formação 

de um Estado de Bem Estar.  

Os fundamentos do trabalho mudaram e o próprio sentido do 

seu papel na formação do homem ou na de sua realização 

espiritual, filosófica.  

Ontologicamente, o conceito de trabalho merece ser revisto. 

Explicar o que seja este conceito e no que possa mudar. 

Texto de FRIEDRICH ENGELS:  

Sobre o papel do trabalho na 

transformação do macaco em 

homem.  

Pergunta: Como o trabalho 

influenciou na transformação da 

manada de macacos ou ser 

humanos pré-históricos e a 

sociedade humana? Analise 

enfocando aspectos de consciência 

e de inconsciência. 

O(a) candidato(a) deve explicar o contido nas págs.  7-9, do 

artigo de ENGELS. 

Enfocar como a transformação se dava pelos atos de 

inconsciência, até que o trabalho fomentou a consciência das 

mudanças da natureza, da agricultura, do modo de caçar e 

pescar etc.  

Explicar o surgimento da sociedade como ato de consciência, 

não só de necessidade, do ser humano. Apontar a influência da 

alimentação, sobretudo em face de novos hábitos alimentares, 

no desenvolvimento da consciência, sobretudo a ingestão de 

carne.   

Explicar a relevância do trabalho nestas atividades. 
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Texto de GÉRSON MARQUES: 

Conflitos coletivos de trabalho: 

hermenêutica da greve, enquanto 

direito colidível com outros direitos 

fundamentais. 

Pergunta: Como a doutrina do 

mínimo existencial de direitos 

fundamentais estrutura e orienta o 

exercício do direito de greve? 

Explicar o contido nas págs. 08 a 12. 

Explicar a doutrina do mínimo existencial. 

Comparar essa doutrina com o art. 11 da Lei de Greve, o qual 

resulta dos serviços ou  tividades essenciais.  

Direferenciar atividades essenciais de atividades ou serviços 

inadiáveis. 

Texto de GÉRSON MARQUES: 

Conflitos coletivos de trabalho: 

hermenêutica da greve, enquanto 

direito colidível com outros direitos 

fundamentais. 

Pergunta: Qual tipo de violência se 

discute na greve? 

Considerar, para este fim o 

contexto de demandas judiciais, 

papel da imprensa etc. 

A resposta se dispersa ao longo do artigo, mas se concentra no 

tópico 5 (pág. 31 e segs.).  

Falar da violência a que é submetido o trabalhador, que fica 

oculta, invisível e disfarçada. Permissão do Estado para muitas 

dessas violências, que ficam sob o manto da subordinação 

jurídica e do medo do trabalhador de perder o emprego. 

A violência da greve é levada aos tribunais de forma 

incompleta, com um corte histórico dos atos dos grevistas. Só 

com a greve a sociedade toma conhecimento de um pouco do 

que os trabalhadores enfrentaram.  

Mas, processualmente, somente a violência da greve é 

colocada nos autos. E somente ela é julgada pelos Tribunais. 

Texto de GÉRSON MARQUES: 

Conflitos coletivos de trabalho: 

hermenêutica da greve, enquanto 

direito colidível com outros direitos 

fundamentais. 

Pergunta: Em que casos podem ser 

dispensados os requisitos para 

deflagração da greve, sem torná-la 

abusiva? 

Falar do contido nas págs. 23-24. 

Explicar greve ambiental e suas consequências. 

Indicar os requisitos para deflagração da greve, segundo a Lei 

nº 7.783/89. 

Falar dos requisitos que são dispensados na greve ambiental.  

Apontar outros casos em que os requisitos da lei de greve são 

dispensados.  

Focar no dever sindical de comunicar a empresa e a sociedade, 

previamente. 

Texto de GÉRSON MARQUES: 

Conflitos coletivos de trabalho: 

hermenêutica da greve, enquanto 

direito colidível com outros direitos 

fundamentais. 

Pergunta: Qual a relação entre a 

greve e a subordinação jurídica nos 

contratos de emprego? 

Descrever a lição constante das págs. 31-32.  

A greve é uma autorização legal de rompimento das regras de 

subordinação. Trata-se rompimento geral (não é individual) e 

temporário.  

A venda da força de trabalho em troca do salário (sinalagma) 

subordina o trabalhador, mas este vínculo fica suspenso com a 

greve. Não há dever de trabalhar nem direito ao salário.  

A greve causa catarse, por isso a legislação só a autoriza se 

preenchidos determinados requisitos, que nem sempre 

atendem aos interesses dos trabalhadores.   

Texto de EVERALDO GASPAR: O 

Direito do Trabalho na filosofia e na 

teoria social crítica. Os sentidos do 

trabalho subordinado na cultura e 

no poder das organizações. 

Pergunta:  Segundo o autor, 

Henriquez identifica três diretrizes 

Resposta na pág. 50, do artigo.  

O(a) candidato(a) deve explicar ditas diretrizes, explicando 

sua relevância para a construção teórica do pensamento do 

autor (Everaldo Gaspar). 

Impactos na teoria do Direito do Trabalho. 
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das correntes do pensamento 

organizacional crítico. Aponte-as e 

explique, dando atenção para seu 

impacto na teoria do Direito do 

Trabalho. 

Os métodos de administração de empresa e de organização 

empresarial influenciam na reconstrução teórica do Direito do 

Trabalho, cujo arcabouço científico se ergue em modelos 

antigos, há muito modificados pelas empresas, segundo o 

autor. 

Texto de Mª YOLANDA SÁNCHEZ-

URÁN AZAÑA:  El derecho del 

trabajo y su ciencia. Reflexiones 

actuales en una memoria a largo 

plazo. 

Pergunta: O que se entende por 

"envelhecimento ativo" e quais suas 

consequências jurídicas e sociais? 

Resposta na pág. 12, do artigo.  

Trabalhadores excluídos do mercado de trabalho e, portanto, 

da cobertura do sistema previdenciário, por razões sobretudo 

de idade, mas que também podem ser expluídos por motivos 

de discriminação. 

Tratar das diversas formas de exclusão dos trabalhadores do 

mercado de trabalho e como o direito pode tutelar essa classe 

de excluídos, a exemplo de medidas que proíbem a 

discriminação. 

Texto de EVERALDO GASPAR: O 

Direito do Trabalho na filosofia e na 

teoria social crítica. Os sentidos do 

trabalho subordinado na cultura e 

no poder das organizações. 

Pergunta:  Que se entende por 

processo de desproletarização e a 

subproletarização, no 

entendimento de Ricardo Antunes, 

citado por Everaldo Gaspar? 

Resposta na pág. 59, rodapé nº 21.  

Falar nas mudanças econômicas e de gestão empresarial 

responsáveis para tal processo.  

Expor sobre a precarização do trabalho, nas diversas formas 

de contratação: terceirização, trabalho intermitente, 

subcontratação etc. 

Falar sobre o desemprego estrutural. 

Texto de CÁSSIO CASAGRANDE:  A 

Reforma Trabalhista e o “sonho 

americano”. 

Pergunta: Sobre o princípio 

protecionista do Direito do 

Trabalho, é possível apontar 

elementos que comprovem seu 

abrandamento no Judiciário 

norteamericano? Justifique. 

Resposta na pág. 03, do artigo.  

Indicar casos que espancam os argumentos de que a Justiça do 

Trabalho brasileira é muito mais protetiva do que a justiça 

norteamericana. A resposta tem de ser direta, não valendo 

apenas tratar genericamente do conteúdo do texto. 

Explicar o aspecto da duração do processo, muito mais rígido 

no modelo norteamericano.  

Falar da média dos acordos judiciais, na Justiça do Trabalho 

brasileira e na dos EUA. Destacar o caso de ações envolvendo 

danos morais no trabalho. 

Perguntas embaralhadas e renumeradas, de um dia para o outro, a fim de evitar vazamentos 

e identificação prévia de seus números. Portanto, modifica-se a ordem, a fim de preservar 

igualdade de oportunidade entre o(a)s candidato(a)s. Se, durante a prova oral, houver 

suspeita do Examinador de vazamento dessa ordem, nova ordenação poderá ser realizada, 

sem prejuízo do conteúdo da pergunta e do correspondente espelho, que se mantém.  

Simplesmente falar sobre o contido no artigo do autor sorteado não significa que tenha sido 

respondida a pergunta. Respostas genéricas são consideradas evasivas.  

 
 


