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DISCURSIVA NA ÁREA FISCAL: ANÁLISE HISTÓRICA, TEMAS COBRADOS E

POSSÍVEIS

Introdução e Análise das Discursivas na Área Fiscal 

Olá, pessoal. Tudo bem? 

Meu nome é Eduardo da Rocha, sou Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco e professor do 
Estratégia Concursos. 

Resolvi escrever este "e-book" tendo em vista os inúmeros pedidos de “socorro” dos meus seguidores e 
alunos no instragram (@profeduardodarocha). 

Se não bastassem as inúmeras matérias constantes nos editais da área fiscal, cresce a quantidade de Fiscos 
inserindo provas discursivas em seus editais. Será? Vamos analisar! 

A amostra considerada tomou por base os maiores concursos da área fiscal nos últimos 10 anos (2012 a 
2021). Por “maiores concursos” entenda-se a Receita Federal, Fiscos Estaduais e os Fiscos Municipais das 
capitais. Vejamos: 

Ano do Edital Concurso Banca Discursiva? 

2012 AFRFB ESAF Sim 

2012 ISS-BH Dom Cintra Sim 

2012 ISS-SP FCC Sim 

2013 ICMS-SP FCC Não 

2013 ICMS-ES CESPE Sim 

2013 ICMS-PA UEPA Não 

2014 ICMS-PE FCC Não 

2014 ICMS-RJ FCC Não 

2014 AFRFB ESAF Sim 

2014 ICMS-RS Fundatec Não 

2014 ISS-SP CETRO Sim 

2014 ISS-Salvador FUNCAB SIm 

2014 ISS-Recife FGV Não 

2014 ISS-Floripa FEPESE Não 

2014 ISS-Cuiabá FGV Não 

2015 ICMS-PI FCC Não 

2016 ISS-Cuiabá FGV Não 

2016 ISS-Goiania UFG Não 

2016 ISS-Teresina FCC Sim 

2016 ICMS-MA FCC Não 

2018 ICMS-RO FGV Não 

2018 ICMS-GO FCC Não 
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2018 ICMS-SC FCC Não 

2018 ICMS-RS CESPE Não 

2018 ISS-São Luís FCC Sim 

2019 ICMS-BA FCC Sim 

2019 ICMS-AL CESPE Sim 

2019 ICMS-DF CESPE Sim 

2019 ISS-Manaus FCC Sim 

2019 ISS-POA Fundatec Não 

2019 ISS-Campo Grande PUC PR Não 

2019 ISS-Curitiba UFPR Não 

Estatisticamente, observamos um incremento do número da cobrança de discursivas, saindo de 33% em 
2013 e chegando a 57% nos editais de 2019! 

Ano Provas Discursivas Percentual 

2012 3 3 100% 

2013 3 1 33% 

2014 9 3 33% 

2015 1 0 0% 

2016 4 1 25% 

2017 0 0 0% 

2018 5 1 20% 

2019 7 4 57% 

Todos 32 13 41% 

Graficamente podemos representar da seguinte forma: 
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Se formos analisar banca a banca, obtemos a seguinte tabela: 

Banca Provas Discursiva Percentual 

Cespe 4 3 75% 

ESAF 2 2 100% 

FCC 12 5 42% 

FGV 4 0 0% 

Outras 10 3 30% 

De fato, diante dos dados mostrados, é latente o crescimento do aparecimento de discursiva em provas da 
área fiscal. Obviamente, não podemos “cravar” que os próximos concursos manterão o viés de alta, mas é 
bom ficarmos atentos. 

Para ajudá-los nessa árdua tarefa, compilei diversos temas cobrados em provas anteriores. Sugiro que você 
selecione, primeiramente, aqueles assuntos que podem cair no seu concurso e treinem bastante. 

Ademais, gostaria de dar algumas dicas sobre a matéria mais importante do seu concurso: Legislação 
Tributária Estadual. 

Aspectos relevantes de Legislação Tributária 

Apesar de assustar muito, a discursiva de legislação sai da própria legislação! Assim, antes de mais nada, é 
preciso finalizar a matéria para começar a treinar discursivas. 

Estudar o que já caiu em provas anteriores é crucial para entender as bancas, mas imaginar e treinar 
possíveis temas é tão importante quanto. 
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Diante da pouca quantidade de provas discursivas de legislação tributária estadual, trago abaixo alguns 
possíveis temas: 

● Incidência do ISS x ICMS: Situações previstas na legislação em que temos a incidência do ICMS
quando a mercadoria for fornecida com prestação de serviços.

● Importações: Local, momento da ocorrência do fato gerador, base de cálculo e alíquotas.
● Substituição tributária e antecipação tributária: Tipos, cálculos, creditamento.

● Creditamento: Estorno, vedação e manutenção.
● Presunções: saídas consideradas tributadas, cálculo e base de cálculo.
● Incidência e Não incidência: possibilidades aplicadas em casos concretos.
● Creditamento do ativo permanente: fórmula, base de cálculo e normas.
● Creditamento de energia elétrica, uso e consumo e comunicação: impedimentos, mudanças

legislativas, prazos e possibilidades.
● Benefícios fiscais de ICMS: ritos procedimentais, quórum, enquadramentos e consequências.
● Bases de cálculo: possibilidades aplicadas em casos concretos.
● Restituição de ICMS: casos previstos e aplicação prática.

É, realmente, muita coisa para estudar e organizar. A boa notícia é que esses temas serão apresentados 
em detalhes no nosso curso! Para cada um deles, forneceremos, também, abordagens teóricas, as quais 
trarão o repertório para auxiliar o aluno a construir um texto com argumentos sólidos, bem como suas 
respectivas propostas de solução. 

Contem comigo! 

Eduardo Da Rocha. 

Aspectos Relevantes de Auditoria - Contábil e Fiscal 

Não temos um histórico tão grande de questões discursivas de auditoria (tanto a contábil quanto a fiscal), 
de maneira que nossos destaques serão feitos com base em nossa experiência do que já apareceu em 
provas, mas também com base em algumas tendências que vimos observando nos últimos anos. 

Antes de tudo, cabe esclarecer que a chamada "Auditoria Fiscal" envolve tanto conhecimento da parte 
clássica da Auditoria - contábil - quanto da parte fiscal propriamente dita (auditoria de documentos fiscais 
eletrônicos, aplicação prática da legislação tributária, etc.). 

Dito isso, nossos destaques para questões discursivas recaem sobre o seguinte: 

• Testes e procedimentos de auditoria (parte geral e testes em áreas específicas das demonstrações
contábeis);

• Testes para superavaliação e para subavaliação;

• Documentação de auditoria;

• Normas relativas à Opinião;

• Omissão de receita: saldo credor de caixa, falta de escrituração de pagamentos, manutenção no
passivo de obrigações pagas ou não comprovadas, dentre outros.
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Parece muito, não é mesmo?! Mas, fiquem tranquilos, que esses e outros temas serão abordados em nosso 
curso "na medida" do que você precisará conhecer para fazer uma excelente prova. 

Havendo qualquer dificuldade, não deixe de entrar em contato comigo por meio de meu Instagram 
(@profguilhermesantanna). 

Saudações, bons estudos, e fiquem com Deus! 

Guilherme Sant’Anna 

Tema 1: Auditoria 

ISS-Salvador – FUNCAB - 2015 

Redija um texto a respeito da utilização de procedimentos analíticos na execução de auditorias, 
descrevendo a finalidade desses procedimentos, a maneira como o auditor deve planejá-los e executá-los, 
e o nível de segurança obtido através de sua aplicação. 

Adicionalmente, contextualize a aplicabilidade desses procedimentos e identifique a correlação com outros 
procedimentos, assim como demonstre a relação entre os riscos avaliados na área auditada e as evidências 
produzidas por esse tipo de procedimento.  

Tema 2: Auditoria 

RFB – ESAF - 2009 

Considerando a classificação de riscos apresentada na Matriz de Risco abaixo e estabelecendo que a 
mesma representa respectivamente a ocorrência de riscos das Áreas de: [1] imobilizado, [2] contas a 
receber e [3] estoques, elabore uma redação abordando os níveis de riscos apontados na matriz em 
relação aos testes de circularização e inventário físico, a serem aplicados, justificando a resposta.  

Matriz de risco: 

[1] Nível de Risco Baixo e Probabilidade de Ocorrer Baixa

[2] Nível de Risco Médio e Probabilidade de Ocorrer Baixa
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[3] Nível de Risco Alta e Probabilidade de Ocorrer Alta

Tema 3: Legislação Tributária Estadual 

ICMS-ES – CESPE - 2008 

A falta de contabilização das receitas operacionais e não operacionais das pessoas jurídicas, conhecida 
como omissão de receitas, pode ser detectada de diversos modos. Alguns deles estão expressamente 
mencionados nas legislações tributárias, caracterizando, até mesmo, a hipótese de presunção da omissão. 
Um dos casos mais conhecidos é o do chamado passivo fictício.  

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do 
tema “A omissão de receitas e o passivo fictício”.  

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

1. caracterização do passivo fictício e da presunção de omissão de receita;

2. a relação entre a existência de passivo fictício e o saldo da conta caixa;

3. importância da identificação da natureza das receitas omitidas e os respectivos efeitos em face de
diferentes tipos de tributos incidentes sobre as mesmas.

Tema 4: Legislação Tributária Estadual 

ICMS-BA – FCC - 2019 

A indústria DU BOM Ltda., localizada em Estado da Região Nordeste do Brasil, fabrica máquinas de moer 
grãos de café, que são tanto de uso doméstico, como de uso comercial.  

De acordo com a lei desse Estado nordestino, a comercialização das máquinas, dentro do Estado, está 
sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS, por substituição tributária. 

A referida empresa afirma, orgulhosamente, que suas máquinas são 100% nacionais. 

Por razões de natureza econômica e política relacionadas à demanda excepcional dessas máquinas, órgão 
público competente fixou seu preço final, máximo, a consumidor, em todo o território nacional, como 
sendo de R$ 1.000,00. No final de janeiro de 2019, a referida indústria efetuou a venda de:  

I. uma máquina, a Jorge, consumidor final, domiciliado e residente no mesmo Estado da indústria
fabricante, pelo valor de R$ 600,00;

II. uma máquina, à Cafeteria Gourmet Ltda., localizada em Estado da Região Sul do Brasil, pelo valor de R$
660,00, onde será utilizada para moer os grãos dos cafés que serve em seu estabelecimento;
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III. uma máquina, à Boulangerie Paris Ltda., localizada no mesmo Estado da indústria fabricante, por R$
510,00, que também a utilizará para moer os grãos dos cafés que serve em seu estabelecimento; e IV. 10
máquinas, pelo valor unitário de R$ 450,00, para a empresa Comércio Varejista de Máquinas para Moagem
de Café Ltda., localizada no mesmo Estado da indústria fabricante.

O Comércio Varejista irá comercializá-las (revendê- las). Em todas as vendas foi cobrado, pela empresa 
vendedora, frete no valor de R$ 90,00 e seguro no valor de R$ 30,00, por operação. Além disto, foi cobrado 
também um valor de R$ 80,00 por operação realizada, a título de outras despesas debitáveis aos 
adquirentes das mercadorias. Essas importâncias não estão incluídas nos valores das mercadorias descritas 
nos itens acima, e são fixas por operação realizada, ainda que uma mesma operação contemple a venda de 
vários itens de mercadoria. A alíquota do IPI, aplicável a máquinas de moer grãos de café, é de 10% do 
valor de venda das mercadorias.  

Considere: - todas as informações acima; - que a alíquota interna do ICMS no referido Estado nordestino é 
de 18% enquanto que a interestadual é de 12%; e - que não há acordo, específico ou não, entre os 
referidos Estados, para fins de aplicação das regras atinentes à substituição tributária. Responda às 
indagações abaixo, com base na Lei Complementar nº 87/1996, fornecendo os fundamentos de fato e de 
direito para as respostas dadas. O candidato deve indicar, item a item, a indagação a que está 
respondendo.  

a. Em quais das operações descritas acima haverá retenção do ICMS, por substituição tributária, a favor do
Estado nordestino de localização da indústria fabricante das máquinas ou do Estado de localização do
destinatário da mercadoria, e em quais não haverá?

b. Qual o valor do ICMS próprio, se houver, devido ao Estado nordestino de localização da indústria
fabricante das máquinas, em cada operação?

c. Qual o valor do ICMS, devido por substituição tributária, ao Estado nordestino de localização da indústria
fabricante das máquinas, se houver, em cada operação?

d. A indústria DU BOM Ltda. tem direito ao crédito do ICMS referente às mercadorias (partes e peças) por
ela recebidas e utilizadas na fabricação das máquinas comercializadas nos itens I, II, III e IV?

e. A indústria DU BOM Ltda. tem direito ao crédito do ICMS referente à energia elétrica por ela utilizada na
fabricação das máquinas comercializadas nos itens I, II, III e IV? E ao serviço de telefonia utilizado na
comercialização das mercadorias envolvidas nessas mesmas operações?

Tema 5: Legislação Tributária Estadual 

SEFAZ-AL - CESPE - 2019 

No dia 10/6/2019, a empresa Alfa Ltda., situada no estado de Pernambuco, realizou operação de 
comercialização de três mil camisetas à empresa Beta Ltda., situada no estado de Alagoas e contribuinte do 
ICMS nesse estado, com o objetivo de que a entrega fosse realizada em até vinte dias. A empresa Alfa Ltda. 
produz internamente todos os insumos necessários para a fabricação das camisetas. Na nota fiscal 
constavam as seguintes informações: 
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- valor da mercadoria: R$ 60.000

- valor do IPI: R$ 3.000

- valor do frete: R$ 500

- valor do seguro: R$ 500

A mercadoria, que estava sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS, foi retirada do 
estabelecimento localizado no estado de Pernambuco no dia 15/6/2019 e chegou ao estado de Alagoas em 
17/6/2019, dia em que foi entregue à empresa destinatária. Em setembro de 2019, a mercadoria adquirida 
pela empresa Beta Ltda. foi totalmente vendida, para não contribuintes do ICMS no estado de Alagoas, no 
valor de R$ 120.000. A alíquota interestadual aplicável para operações entre esses dois estados é de 12% e 
a alíquota interna de ICMS para camisetas em Alagoas é de 17%. Há decreto do Poder Executivo estadual 
especificando como 0% o percentual de agregação para fins da antecipação do ICMS para as camisetas.  

Considerando essa situação hipotética, redija um texto, respondendo, de modo fundamentado, aos 
seguintes questionamentos.  

a. Em que momento se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na operação entre as citadas empresas?
[valor: 7,75 pontos]

b. Qual o valor de ICMS a ser antecipado na operação? Informe o cálculo a ser feito. [valor: 8,00 pontos]

c. Qual o valor de ICMS a ser pago pela empresa Beta Ltda. após a venda das camisetas em setembro de
2019? Informe o cálculo a ser feito. [valor: 8,00 pontos]

Tema 6: Legislação Tributária Estadual 

SEFAZ-AL - CESPE - 2019 

Em 10/1/2019, a empresa Alfa Ltda., atuante no segmento de comércio de produtos farmacêuticos na 
cidade de Maceió – AL, protocolou na SEFAZ/AL um pedido de compensação do ICMS, alegando um crédito 
retroativo apurado pela não cumulatividade do tributo. No entanto, as notas fiscais de entrada 
apresentadas pela empresa referiam-se a mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária, 
ou seja, com recolhimento antecipado do imposto pelo fornecedor distribuidor das mercadorias. Apesar 
disso, o ICMS havia sido novamente pago pela empresa Alfa quando da apuração do tributo sobre as notas 
fiscais de saída. Seguindo o procedimento padrão da SEFAZ/AL, o auditor exigiu a documentação 
comprobatória do crédito, a fim de identificá-lo pelo cotejamento do ICMS devido nas operações 
submetidas à substituição tributária e o declarado no documento fiscal.  

Após análise, a compensação foi indeferida, uma vez que apenas algumas mercadorias estavam 
classificadas com o correto código especificador da substituição tributária (CEST). Considerando a situação 
hipotética apresentada, redija um texto respondendo aos seguintes questionamentos, de forma justificada, 
com base na legislação do estado de Alagoas.  
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a. A incorreta classificação das mercadorias pelo fornecedor gerou dano financeiro à empresa Alfa? [valor:
13,25 pontos]

b. O que aconteceria se o pedido da empresa Alfa tivesse sido deferido? [valor: 10,50 pontos]

Tema 7: Contabilidade 

SEFAZ-AL - CESPE - 2019 

Os seguintes eventos contábeis foram registrados no primeiro exercício financeiro já encerrado de 
determinada entidade governamental.  

• Aprovação da lei orçamentária anual (LOA) com receitas e despesas previstas e fixadas no valor de R$
1.000.000, tendo sido 40% delas distribuídas na categoria econômica corrente e 60% distribuídas na
categoria econômica de capital.

•a Lançamento de impostos no valor de R$ 400.000, tendo sido arrecadados 40% desse valor.

• Empenho, liquidação e pagamento de despesas de pessoal do exercício, no valor de R$ 260.000.

• Recebimento em doação de veículo para uso nas atividades administrativas, no valor de R$ 38.000.

• Empenho e liquidação de despesas com água, luz e telefone, no valor de R$ 120.000, tendo sido 50%
pagos no exercício e 50% inscritos em restos a pagar processados.

• Recebimento de depósitos restituíveis, no valor de R$ 10.000.

As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do 
desempenho de uma entidade e, no setor público, devem proporcionar informação útil para subsidiar a 
tomada de decisão e a prestação de contas, bem como a responsabilização (accountability) da entidade 
quanto aos recursos que lhe são confiados. Considerando essa informação e a situação hipotética 
apresentada, redija um texto atendendo ao que se pede a seguir.  

a. Informe a finalidade do balanço orçamentário e o valor do resultado orçamentário apurado no referido
exercício, demonstrando como esse valor foi calculado. [valor: 4,75 pontos]

b. Informe a finalidade da demonstração das variações patrimoniais e o valor do resultado patrimonial
apurado no exercício, demonstrando como esse valor foi calculado. [valor: 8,00 pontos]

c. Justifique por que o balanço patrimonial deve vir acompanhado de notas explicativas e cite um exemplo
de nota explicativa que deverá acompanhar o balanço patrimonial da situação apresentada. [valor: 11,00
pontos]
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Tema 8: Contabilidade 

AFRFB – ESAF - 2012 

Muito se tem discutido, em doutrina e nos processos administrativos fiscais, sobre a amortização do ágio 
em reorganizações societárias na tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.  

Discorra sobre o tema, abordando, necessariamente e de forma objetiva, os seguintes aspectos: 

a. Conceito legal tributário de ágio na aquisição de participação societária em sociedade coligada ou
controlada, caracterizada como investimento relevante sujeito à avaliação pelo valor de patrimônio
líquido;

b. Enumeração dos fundamentos econômicos tipificados pela legislação tributária como aptos a amparar a
contabilização (lançamento) do ágio referido no item “a”;

c. Fundamentos jurídicos favoráveis e contrários à licitude da amortização do ágio acima referido, quando,
criado e contabilizado no contexto de aquisições de participações societárias entre pessoas jurídicas
pertencentes a um grupo econômico, vier a ser aproveitado no momento de futura incorporação entre
essas pessoas jurídicas, considerando que todas sejam domiciliadas no Brasil.

Tema 9: Contabilidade Pública 

ISS-Manaus – FCC -  2019 

Considere as informações abaixo referentes a um software adquirido para a utilização pelos servidores de 
um ente público municipal para o desenvolvimento de suas atividades.  

Em 26/09/2017, o ordenador de despesa do referido ente empenhou despesas, quais sejam: 

- Empenho de despesa orçamentária no valor de R$ 160.000,00 referente à aquisição de um software, não
integrante de hardware, ou seja, que não necessita de um hardware específico para funcionar, para o uso
interno por tempo indefinido pelo referido ente e classificado, consequentemente, como ativo de vida útil
indefinida.

− Empenho de despesa orçamentária no valor de R$ 3.000,00 referente a serviços de instalação e
realização de testes para o funcionamento adequado do software. Em 01/12/2017, o fornecedor
disponibilizou o software para o uso do referido ente e o serviço de instalação e realização de testes foram
prestados. Nesta mesma data, o ativo foi colocado em condições de uso e o ente público municipal iniciou
a sua utilização.

Ambas as despesas foram liquidadas em 01/12/2017 pelos valores totais dos empenhos emitidos em 
26/09/2017 e, em 31/01/2018, os valores totais devidos aos fornecedores foram pagos.  
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Em decorrência da reorganização das atividades executadas pelo ente público municipal, o software 
precisou ser transferido para um novo local de uso, incorrendo no seguinte gasto referente à transferência: 

- Empenho e liquidação de despesa orçamentária de despesa orçamentária, em 01/08/2018, no valor de R$
1.200,00 com Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica referente ao serviço da transferência do
software para o seu novo local de uso.

O serviço foi prestado em 01/08/2018 e a despesa foi paga, pelo valor total do empenho, em 15/01/2019. 
Também em 01/08/2018, foi estabelecido o compromisso para a venda do software pelo valor total de R$ 
70.000,00 a ser concretizada em 31/07/2023.  

O compromisso para a venda do software foi estabelecido por meio de acordo contratual, sendo que o 
ente público municipal não possui a possibilidade de não vender o software.  

Além disso, o referido ente pretende utilizar o ativo até 31/07/2023. Sabe-se que nenhuma perda por 
redução ao valor recuperável foi reconhecida para o software. Informação adicional: o ente público 
municipal utiliza o modelo de custo para a mensuração do valor do software após o seu reconhecimento 
inicial e o método linear para o cálculo da amortização mensal de tal ativo.  

Com base nessas informações tomadas em conjunto, responda: 

a. Em qual classe, grupo e subgrupo, respectivamente, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público,
quanto à natureza de informação patrimonial, foi realizado o reconhecimento inicial do software?

b. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em qual data ocorreu o
reconhecimento inicial do software no Balanço Patrimonial e por qual valor total? Apresente os cálculos
que justifiquem a sua resposta.

c. Qual o valor da amortização acumulada do software foi evidenciado no Balanço Patrimonial de
31/12/2018? Apresente os cálculos que justifiquem a sua resposta.

d. Qual o valor total das variações patrimoniais diminutivas referente ao software foi evidenciado na
Demonstração das Variações Patrimoniais referente ao exercício financeiro de 2018? Apresente os cálculos
que justifiquem a sua resposta.

Tema 10: Direito Administrativo 

ISS-Manaus – FCC -  2019 

A nova gestão da Administração Pública de determinado estado da federação está implementando os 
programas de governo divulgados no período eleitoral. As dificuldades enfrentadas pelo estado em razão 
de significativa queda de arrecadação motivaram a elaboração de um plano de desmobilização, incluindo 
alienação de ativos mobiliários e imobiliários. No que se refere aos bens imóveis, a Administração Pública 
elaborou uma lista de ativos passíveis de alienação, oriundos de diversas formas de aquisição, como 
desapropriação, adjudicação em execução fiscal e recebimento de doação. Analise criticamente algumas 
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das medidas tomadas pela Administração Pública, indicando aquelas que se mostram aderente à legalidade 
e, se houver, outras dotadas de antijuricidade, fundamentando a resposta, e todos os casos.  

a. Foi designada uma única licitação, na modalidade leilão para alienação de todos os imóveis listados,
respeitada, no entanto a organização dos bens em lotes, para possibilitar aquisição individualizada.

b. Foram juntados aos processos administrativos instaurados para a alienação, laudos de avaliação e
valores de referências defasados, fazendo constar do edital a informação de que no dia da sessão pública
de leilão seriam divulgados os preços devidamente atualizados, atendendo ao critério de urgência da
administração.

c. Não foi admitido parcelamento dos valores ofertados, apenas lances para aquisição à vista, em razão de
urgente necessidade de recomposição de caixa, pois os recursos obtidos com as vendas seriam
empregados para cobrir o déficit da folha de pagamento, que estava atrasada há cerca de dois meses.

d. A lei estadual que aprovou a alienação dos imóveis, a fim de reduzir o cronograma do programa de
vendas, dispensou a Administração Pública de observar o direito de preferência eventualmente cabível
para quaisquer dos imóveis, sob o fundamento da supremacia do interesse público, bem como em razão da
notória situação financeira do ente (Elabore sua resposta em até 30 linhas).

Tema 11: Direito Administrativo 

AFRFB - ESAF - 2009 

Considerando as atribuições inerentes aos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do 
Brasil e partindo- se da ideia da divisão de funções entre os três Poderes do Estado, podendo-se, assim, 
afirmar, em sentido amplo, que todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da 
Administração, desenvolva, objetivamente, um texto abordando os seguintes tópicos:  

a. produção de efeitos jurídicos do Ato Administrativo;

b. o “motivo” do ato administrativo e os conceitos jurídicos indeterminados;

c. a convalidação do ato administrativo e seus efeitos.

Tema 12: Direito Administrativo 

AFRFB – ESAF – 2009 

O estudo dos atos administrativos é elemento fundamental a possibilitar a adequada atuação dos 

servidores públicos e da própria Administração. A produção de tais atos demanda uma avaliação de 

aspectos atinentes à regularidade do ato, bem assim à conveniência e a oportunidade em sua expedição. 
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Nesse contexto, pergunta-se: uma vez expedidos, existem atos administrativos que não podem ser 

revogados. 

À luz da doutrina e jurisprudência pátrias, justifique sua resposta indicando: 

a. os fundamentos que confirmam a inexistência de atos administrativos irrevogáveis; ou

b. no caso de resposta afirmativa à pergunta, as hipóteses de irrevogabilidade de atos administrativos.

Tema 13: Direito Administrativo 

ISS-Manaus – FCC -  2019 

A nova gestão da Administração pública de determinado estado da federação está implementando os 
programas do governo divulgados no período eleitoral. As dificuldades enfrentadas pelo estado em razão 
da significativa queda de arrecadação motivaram a elaboração de um plano de desmobilização, incluindo 
alienação de ativos mobiliários e imobiliários no que se refere aos bens Imóveis, a administração pública 
elaborou uma lista de ativos passíveis de alienação, oriundos de diversas formas de aquisição, como 
desapropriação, adjudicação em execução fiscal e recebimento de doação. Analise criticamente algumas 
das medidas tomadas pela administração pública, indicando aquelas que se mostram aderentes a 
legalidade e, se houver, outras dotadas de antijuridicidade, fundamentando a resposta, em todos os casos.  

a. Foi designada uma única licitação na modalidade leilão para alienação de todos os imóveis listados
respeitada, no entanto a organização dos bens em lotes, para possibilitar a aquisição individualizada.

b. Foram juntados aos processos administrativos instaurados para a alienação, laudos de avaliação e
valores de referência defasados, fazendo-se constar do edital a informação de que no dia da sessão pública
de leilão seriam divulgados os preços devidamente atualizados, atendendo ao critério de urgência da
administração.

c. Não foi admitido o parcelamento dos valores ofertados, apenas lances para que existam à vista, em
razão de urgente necessidade de recomposição de caixa, pois os recursos obtidos com as vendas seriam
empregados para cobrir o déficit da folha de pagamento, que estava atrasada há cerca de dois meses.

d. A lei estadual que aprovou a alienação dos imóveis, a fim de reduzir o cronograma do programa de
vendas dispensou a administração pública de observar o direito de preferência eventualmente cabível para
quaisquer dos imóveis, sob o fundamento da supremacia do interesse público. bem como em razão da
notória a situação financeira adversa ao ente.

Tema 14: Direito Constitucional 

AFRFB – ESAF - 2012 
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Sobre os tratados internacionais em matéria tributária, analise: 

a. O processo de celebração e de entrada em vigor de um tratado internacional;

b. O status que possui o tratado internacional dentro do ordenamento jurídico interno;

c. As formas de resolução de conflitos entre o ordenamento jurídico interno e o tratado internacional; e

d. O critério utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos entre o ordenamento jurídico
interno e o tratado internacional.

Tema 15: Direito Tributário 

ISS-Manaus – FCC -  2019 

Jair, domiciliado no Município de Manaquiri/AM e proprietário de terreno localizado no centro de Manaus, 
efetuou a permuta do referido terreno com Roberto, domiciliado em Manaus, que, em contrapartida, 
entregou a Jair uma chácara localizada na área rural de Manaus. Ambos os imóveis tinham o mesmo valor. 
O terreno estava localizado no perímetro urbano, próximo a uma escola e uma unidade de saúde, em rua 
asfaltada e com acesso ao sistema de distribuição de água canalizada e de energia elétrica. Tendo em vista 
a boa localização do terreno, Roberto decidiu construir uma casa residencial no local, com quatro quartos, 
uma sala e dois banheiros, e para tanto contratou, em 26/02/2018, a Construtora Faz Bem Limitada, com 
sede na cidade de Rio Preto da Eva/AM. A obra teve início em 05/03/2018 e foi concluída após um ano e 
dez dias, em 15/03/2019, ocasião em que o valor do serviço contratado foi pago, à vista, por Roberto à 
construtora.  

Após obter os documentos referentes à conclusão da obra, junto a municipalidade, datados de 19/03/2019 
e com base nas Leis Municipais nº 1.697, de 1983, nº 459 de 1998, nº 1.628 de 2011, e nº 2.251 de 2017, 
de Manaus, que tratam de impostos municipais, responda, justificando cada resposta:  

a. Quais Fatos Geradores (FG) ocorreram, relativamente aos impostos municipais, cujo Município de
Manaus seja o Sujeito Ativo?

b. Qual a hipótese de incidência prevista na legislação levou a ocorrência da incidência tributária.
Justifique.

c. Em qual data de cada Fato Gerador (FG) se considera ocorrido? Justifique o motivo da escolha de cada
data.

d. Quem é o Contribuinte de cada Fato Gerador (FG) ocorrido? Justifique. A resposta deve indicar,
separadamente, para cada imposto, cada Fato Gerador ocorrido, a hipótese de incidência prevista na
legislação, a data em que se considera ocorrido o Fato Gerador, e o respectivo contribuinte. O candidato
deve indicar claramente de qual imposto está tratando em cada parte de sua resposta. (Elabore sua
resposta definitiva em até 30 linhas)
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Tema 16: Direito Tributário 

ISS-Manaus – FCC -  2019 

As Indústrias Reunidas Eufrásia Fátima Ltda., empresa de tecelagem, está instalada em imóvel que se 
localiza inteiramente na área rural do Município “A”, imóvel este que é cortado por um riacho, que acaba 
por atrapalhar muito a movimentação das mercadorias de um lado para outro lado da referida 
propriedade.  

Essa movimentação, durante muitos anos, teve de ser feita por meio de uma ponte localizada fora da 
propriedade.  

Para acabar com este entrave e agilizar a movimentação das mercadorias dentro da área da empresa, as 
Indústrias Reunidas Eufrásia Fátima Ltda. decidiram construir, a suas próprias expensas, dentro do imóvel 
onde se localiza a empresa, uma ponte robusta, ligando ambos os lados. Trata-se de uma obra de 
construção civil de porte considerável. 

Para alcançar esse desiderato, contrataram a Construtora Demétrio Coriolano S/A, empresa de construção 
civil com estabelecimento único, localizada no Município “B”, a qual foi incumbida de realizar a obra toda, 
inclusive fornecendo os materiais necessários para a prestação do referido serviço de construção civil.  

De acordo com o orçamento feito, o preço total da obra seria de R$ 2.500.000,00, sendo R$ 1.500.000,00 
referentes aos materiais fornecidos pela construtora e R$ 1.000.000,00 referentes ao serviço prestado.  

Com base nessas informações, no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar no 116/2003, 
responda, apresentando fundamentos de fato e de direito, as seguintes perguntas:  

a. Considerando que a referida ponte aumentará o valor do imóvel em que se localiza a empresa Indústrias
Reunidas Eufrásia Fátima Ltda., é possível instituir e cobrar contribuição de melhoria em decorrência da
obra realizada?

b. Em qual Município o serviço é considerado prestado e a qual Município o ISSQN é considerado devido?

c. Quem é o contribuinte do ISSQN devido?

d. Há responsável tributário pelo ISSQN devido? Em caso afirmativo, quem é ele?

e. Qual é o valor da base de cálculo do ISSQN? f. A carga tributária do ISSQN poderá ser de apenas 1,5%?

Tema 17: Direito Tributário 

ISS-Manaus – FCC -  2019 

Jair, domiciliado no município de Manaquiri/AM e proprietário de terreno localizado no centro de Manaus, 
efetuou a permuta do referido terreno com Roberto, domiciliado em Manaus, que, em contrapartida, 
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entregou a Jair uma chácara localizada na área rural de Manaus. ambos os imóveis tinham o mesmo valor. 
O negócio foi realizado por meio de lavratura de escritura pública de permuta, no dia 15 de fevereiro de 
2018, em cartório localizado na cidade de Manaus. o registro da aquisição do imóvel urbano no Cartório de 
Registro de Imóveis foi realizado no mesmo dia. o terreno estava localizado no perímetro urbano, próximo 
a uma escola e a uma unidade de saúde, em rua asfaltada e com acesso ao sistema de distribuição de água 
canalizada e de energia elétrica. tendo em vista a boa localização do terreno, Roberto decidiu construir 
uma casa residencial no local, com quatro quartos, uma sala e dois banheiros, e para tanto contratou, em 
26 de fevereiro de 2018, a Construtora Faz Bem Limitada, com sede na cidade de Rio Preto da Eva/AM. A 
obra teve início em 5 de março de 2018 e foi concluída após 1 ano e 10 dias, em 15 de março de 2019, 
ocasião em que o valor do serviço contratado foi pago, à vista, por Roberto a Construtora. após obter os 
documentos referentes à conclusão da obra, junto a municipalidade, datados de 19 de março de 2019, foi 
realizada a averbação da obra no Cartório de Registro de Imóveis em 26 de março de 2019.  

Considerando os eventos descritos, o período de tempo compreendido entre 1 de fevereiro de  2018e 1 de 
maio de 2019, e com base nas Leis Municipais nº 1697, de 1983, nº 459 de 1998, nº 1628 de 2011 e nº 
2251 de 2017, de Manaus, que tratam de impostos municipais, responda, justificando cada resposta:  

a. Quais fatos geradores (FG) ocorreram, relativamente aos impostos municipais, cujo município de
Manaus seja o sujeito ativo?

b. Qual a hipótese de incidência prevista na legislação levou a ocorrência da incidência tributária.
Justifique.

c. Em qual data cada fato gerador (FG) se considera ocorrido? Justifique o motivo da escolha de cada data.

d. quem é o contribuinte de cada fato gerador ocorrido? justifique. A resposta deve indicar,
separadamente, para cada imposto, cada fato gerador ocorrido, a hipótese de incidência prevista na
legislação, a data em que se considera ocorrido o fato gerador, e o respectivo contribuinte. O candidato
deve indicar claramente de qual imposto está tratando em cada parte de sua resposta.

Tema 18: Direito Tributário 

ISS-Foz do Iguaçu – FUNDATEC - 2018 

Elabore um texto dissertativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, de acordo com a 
proposta abaixo:  

a. Conceitue o Princípio da não Cumulatividade.

b. Qual(is) imposto(s) se aplica(m) ao Princípio da não Cumulatividade? Conceitue-o(s) indicando o fato
gerador e a incidência do(s) imposto(s).
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Tema 19: Direito Tributário 

ISS-Salvador – FUNCAB - 2014 

Redija um texto dissertativo, sobre isenção tributária, abordando seguintes aspectos: 

a. A diferença entre isenção, alíquota zero e imunidade tributária.

b. A revogação da lei isentiva e suas consequências.

c. A possibilidade de a União conceder isenções de tributos que estejam fora de sua competência
tributária.

Tema 20: Direito Tributário 

ISS-Salvador – FUNCAB - 2014 

Discorra, fundamentalmente, em aproximadamente 15 (quinze) linhas, acerca da possibilidade de 
incidência do ISSQN sobre:  

a. Operações de arrendamento mercantil.

b. Operações de locação de bens móveis. c-Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
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