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E-BOOK RESUMÃO

CONCURSO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Olá, futuro(a) Auditor(a) Fiscal da Receita Federal do Brasil! 

Se você está aqui é porque sabe que o novo concurso público da Receita Federal pode estar 
mais perto do que imaginávamos! Segundo fontes internas da RFB, o Ministério da Economia 
teria se comprometido a realizar o certame no segundo semestre desse ano, com nomeações já 
em 2022. 

Vale lembrar que, atualmente, a Receita aguarda o aval do Ministério da Economia acerca do 
pedido realizado ano passado, para preenchimento de 3.360 vagas. Em contato recente, fomos 
informados que essa solicitação ainda está em análise. 

Apesar desse quantitativo, o Alto Escalão do órgão acredita na autorização de cerca de 500 
vagas para o cargo de Auditor Fiscal. Em relação ao cargo de Analista Tributário ainda não há 
um quantitativo especulado. 

As especulações acerca da tão aguardada autorização para realização do certame ganharam 
mais destaque com os editais lançados para a realização dos concursos da PF e PRF. Recentes 
tramitações no processo para abertura da seleção reforçam ainda mais os rumores. 

Atualmente, o órgão já acumula mais de 22 mil cargos vagos. Desses, 11.422 são de Auditor 
Fiscal e 10.454 de Analistas. Portanto, a realização de um novo concurso se torna cada vez mais 
necessária. 

Percebam que há um déficit enorme de pessoal. Isso se deve muito ao fato de o último certame 
ter sido realizado em 2014. Conforme a coordenação de gestão de pessoas (COGEP) da Receita 
Federal, existe necessidade de 2.100 auditores e analistas. 

Além disso, a média de aposentadorias no cargo de Auditor Receita Federal é de 600 por ano. 
Tudo isso só reforça a necessidade de ficarmos atentos a este certame, pois para enfrentar um 
concurso do porte da Receita Federal, é necessário estar com o machado “muito afiado”. Afinal 
de contas, você tem de estudar 20 matérias. Não é pouca coisa! 

Assim, o Estratégia Concursos em sua missão de fornecer os melhores materiais disponíveis no 
mercado, elaborou este e-book, totalmente gratuito, contendo um grande resumo das 
principais disciplinas deste certame. 

Este material foi produzido através de excertos de nossos Bizus Estratégicos! 

“Bizus Estratégicos? Mas que diabos é isso”? 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/receita-federal-auditor-fiscal-7/
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Calma, calma, iremos explicar. 

O material do Bizu Estratégico foi feito com o intuito de ser uma revisão para os últimos dias 
antes da prova. Eles tratam dos pontos mais importantes ou de maior necessidade de 
memorização em sua memória de curto prazo.  

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio de 
tópicos do conteúdo programático que possuem as maiores chances de incidência em prova, já 
considerando o palpite dos professores em seus livros eletrônicos (PDF's), aulas em vídeo e 
pesquisas realizadas com base em questões de provas anteriores. 

Por isso, achamos que este material pode te ajudar. 

Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Esperamos que gostem! 
 

Equipe Estratégia Concursos   
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Acesse mais conteúdos
clicando abaixo

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/aquecimento-receita-federal-somente-em-video/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ec-fis-vd-ebk-resumaorfb-ebk-210321
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/01-pacote-completo-p-receita-federal-auditor-fiscal-2021-pre-edital/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ec-fis-vd-ebk-resumaorfb-ebk-210321
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-passo-estrategico-p-receita-federal-auditor-fiscal-2021-pre-edital/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ec-fis-vd-ebk-resumaorfb-ebk-210321
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-premium-1-ano-cartao-ate-12-x/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ec-fis-vd-ebk-resumaorfb-ebk-210321
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-basica-1-ano-cartao-ate-12-x/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ec-fis-vd-ebk-resumaorfb-ebk-210321
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacotaco-pacote-teorico-pacote-passo-p-receita-federal-auditor-fiscal-2021-pre-edital/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ec-fis-vd-ebk-resumaorfb-ebk-210321
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PORTUGUÊS 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 

 

Interpretação de Textos 
 

Recorrência – Informações contidas no texto! 

o O leitor deve buscar no texto aquela informação, sabendo que a resposta estará 
escrita com outras palavras, em forma de paráfrase, ou seja, de uma reescritura, ou de 
informações implícitas; 

o Principais comandos de questões (enunciado): 
▪ “O autor afirma que ...”; 
▪ “De acordo com o texto ...”; 
▪ “No texto ... “. 

 

Português 

Assunto 
 

% de cobrança 

Interpretação de textos 33,42% 
Reescrita de Frases 10,36% 
Classes de palavras 9,87% 

Concordância 7,51% 
Coesão e coerência 5,96% 

Pontuação 4,15% 
Regência 2,85% 

Tipologia Textual 1,81% 
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Inferência (Interpretação) – Informações que estão além do texto! 

o O leitor deve fazer deduções a partir do texto. O fundamento da dedução será um 
pressuposto, ou seja, uma pista, vestígios que o texto traz, ou uma informação 
subentendida, que não está explicitamente marcada no texto, mas é insinuada pelo 
autor. Deduzir além das pistas do texto é extrapolar; 

o Principais comandos de questões (enunciado): 
▪ “É possível deduzir, por meio do texto, que ...”; 
▪ “Qual a intenção do narrador ... “; 
▪ “Conclui-se / Infere-se do texto que ...”; 

Principais erros no julgamento de assertivas 

o Extrapolar 
▪ O texto vai até um limite e o examinador oferece uma assertiva que “vai além” 

desse limite. O examinador inventa aspectos que não estão contidos no texto e o 
candidato, por não ter entendido bem o texto, preenche essas lacunas com a 
imaginação, fazendo outras associações, à margem do texto, estimulado pela 
assertiva errada. 

o Limitar e Restringir 
▪ É o contrário da extrapolação. Supressão de informação essencial para o texto. 

A assertiva reducionista omite parte do que foi dito ou restringe o fato discutido 
a um universo menor de possibilidades. 

o Acrescentar opinião 
▪ O examinador parafraseia parte do texto, mas acrescenta um pouco da sua 

própria opinião, opinião esta que não foi externada pelo autor. A armadilha 
dessas afirmativas está em embutir uma opinião que não está no texto, mas está 
na consciência coletiva, por ser um clichê ou senso comum que o candidato 
possa compartilhar. 

o Contradizer o texto 
▪ O texto original diz “A” e o texto parafraseado da assertiva errada diz “Não A” 

ou “B”. Para disfarçar essa contradição, a banca usará muitas palavras do texto, 
fará uma paráfrase muito semelhante, mas com um vocábulo crucial que fará o 
sentido ficar inverso ao do texto. 

o Tangenciar o tema 
▪ O examinador cria uma assertiva que aparentemente se relaciona ao tema, mas 

fala de outro assunto, remotamente correlato. No mundo dos fatos, aqueles 
dois temas podem até ser afins, mas no texto não se falou do segundo, só do 
primeiro; então houve fuga ao tema. 
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Classes de Palavras 
 

Substantivos 

o Classe variável que se refere ao substantivo, por isso, tem função sintática de adjunto 
adnominal. É o núcleo das funções nominais, pois recebe os modificadores 
(determinantes), que devem concordar com ele. 

o Classificações: 
▪ Percebam que as classificações são em pares, normalmente contrários, como por 

exemplo:  
● Primitivo e Derivados (um traz afixo, o outro não); 
● Simples e Composto (um tem apenas um radical, o outro mais de um). 

▪ Tente identificar os pares que facilita muito na hora de entender. 
o Flexão dos substantivos compostos:  

▪ A regra geral é que, se o termo é formado por classes variáveis, como 
substantivos, adjetivos, numerais e pronomes (exceto o verbo), ambos variam. 

● Substantivo + Substantivo (couve-flor > couves-flores); 
● Numeral + Substantivo (quarta-feira > quartas-feiras); 
● Adjetivo + Substantivo (baixo-relevo > baixos-relevos). 

▪ A segunda regra geral é que as classes invariáveis (e os verbos) não variam em 
número. 

● Verbo + Substantivo (beija-flor > beija-flores); 
● Advérbio + Adjetivo (alto-falante > alto-falantes); 
● Interjeição + Substantivo (ave-maria > ave-marias). 

 

Adjetivos 

o Classe variável que se refere ao substantivo, por isso, tem função sintática de adjunto 
adnominal. Pode também ser predicativo. 

o Quanto às classificações, vale a mesma regra passada para os substantivos (procure 
“formar os pares”); 

o Locução adjetiva: expressão que equivale a um adjetivo; 
▪ Tenho hábitos de velho x Tenho hábitos senis. 

o Quanto à flexão dos adjetivos, tenha muito cuidado, principalmente com os 
compostos. 
 

Advérbios 
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o Classe invariável que pode modificar verbos, adjetivos e outros advérbios. 
Normalmente, indica circunstância; 

o Locução adverbial: expressões iniciadas por preposição que exercem função de 
advérbio. 

▪ O corrupto morreu de fome (causa). O corrupto morreu fuzilado (modo). 
 

Artigos 

o O artigo definido mostra que o substantivo é familiar, já conhecido ou mencionado. 
▪ Assim que me viu, o policial sacou sua arma. 

o Por essa razão, a ausência do artigo deixa o enunciado indefinido, mais genérico. 
▪ Não dou ouvidos ao político (com artigo definido: político específico, definido);  
▪ Não dou ouvidos a políticos (com artigo indefinido: qualquer político, políticos 

em geral). 
o O artigo também é usado para universalizar uma espécie, no sentido de “todo”:  

▪ “o (todo) homem é criativo”; 
 

Preposições 

o “Essenciais x Acidentais”: As preposições essenciais são palavras que só funcionam 
como preposição: a, com, de, em, para, por, desde, contra, sob, sobre, ante, sem... 

▪ Gosto de ler. Confio em você. Refiro-me a pessoas específicas. 

Pronomes  

o Classificações: Não precisa decorar, afinal são intuitivas. 
▪ Interrogativos: palavras que utilizamos em perguntas (quantos, quem, quais, 

etc.); 
▪ Indefinidos: abstratos e não trazem pessoa ou quantidade certa (ninguém, 

alguém, muito, mais, etc.); 
▪ Possessivos: indicam posse (meu, seu, nosso, etc.); 
▪ Demonstrativos: apontam coisas ou pessoas dentro do tempo e espaço 

(esse, aquele, nesse, isto, aquilo, etc); 
▪ Relativos: apontam alguma relação (que, os quais, cujo, etc.); 
▪ De Tratamento: indicam trato com determinadas autoridades (Vossa 

Senhoria, Vossa Excelência, etc.); 
▪ Pessoais: indicam pessoas (eu, tu, ele, nós, vós, eles). 

o Pronomes Pessoais: 
- Retos (eu, tu, ele, nós, vós, eles); 

▪ Substituem sujeito: João é magro, Ele é magro. 
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- Oblíquos (foco nos átonos: me, te, se, lhe, o, a, nos, vos). 

▪ Substituem complementos: 
● “o, a, os, as” substituem somente objetos diretos; 
● “lhe (s)” tem função somente de objeto indireto;  

Ex: Já lhe disse tudo (disse a ele). 
● “me, te, se, nos, vos” podem ser objetos diretos ou indiretos, a 

depender da regência do verbo. 
o Colocação Pronominal: (tópico mais cobrado em morfologia, após “verbos” e 

“conjunções”! 
▪ Próclise: Pronome antes do verbo; 
▪ Mesóclise: Pronome no meio dos verbos; 
▪ Ênclise: Pronome depois do verbo. 

 Regra fundamental:  
Ênclise > Próclise > Mesóclise   

-> Em regra, use a ênclise; 
-> Próclise deverá ser utilizada caso exista fator de atração na oração. Se não 

houver fator de atração, será facultativa;  
-> Mesóclise será utilizada para verbos no futuro do presente e no futuro do 

pretérito (se houver fator de atração, use a próclise). 
▪ São palavras atrativas, exigindo pronome ANTES DO VERBO: Conjunções 
Subordinativas (que, se, embora, quando, como), Palavras Negativas (não, 
nunca, jamais, ninguém...), Advérbios, Pronomes Indefinidos (nada, tudo, 
outras, certas, muitos), Pronomes Interrogativos (Quem, que, qual...) e 
Pronomes Relativos (que, os quais, cujas). 
▪ Outras Regras: 

- Não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Me fale a verdade. Fale-
me a verdade; 

- Fatores de atração antes do verbo atraem pronome proclítico: palavras 
negativas, advérbios SEM VÍRGULA, conjunções subordinativas, em + gerúndio, 
frases exclamativas e optativas (Que Deus te abençoe!) e pronomes relativos, 
interrogativos e indefinidos; 

- Exceções: verbo no infinitivo, mesmo que haja fator de atração, aceita 
ênclise. Verbo no particípio não aceita ênclise. 

o Pronomes Relativos: 
▪ Representam substantivos já referidos no texto (que, o(a) qual(s), cuja, onde, 

aonde, quem); 
▪ O pronome “cujo” tem como principais características: 

● Indica posse e sempre vem entre dois substantivos, possuidor e possuído. 
● Não pode ser seguido de artigo, mas pode ser antecedido por 
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preposição (nada de cujo o, cuja a, cujo os, cuja as). 
● Não pode ser substituído por outro pronome relativo. 

▪ O pronome relativo “onde” apenas pode ser usado quando o antecedente 
indicar lugar físico, com sentido de “posicionamento em”. Então é utilizado com 
verbos que pedem “em”. O pronome relativo “aonde” é usado nos casos em 
que os verbos pedem a preposição “a”, com sentido de “em direção a”. 

▪ Funções sintáticas do Pronome Relativo “que”: 
● Sujeito: Estes são os atletas que representarão o nosso país; 
● Objeto Direto: Comprei o fone que você queria; 
● Objeto Indireto: Este é o curso de que preciso; 
● Complemento Nominal: São as medicações de que ele tem necessidade; 
● Agente da Passiva: Este é o animal por que fui atacado; 
● Adjunto Adverbial: O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram; 
● Predicativos do sujeito: Ela era a esposa que muitas gostariam de ser. 

 

Numeral, Interjeição e Palavras Denotativas 

 Saibam que existem, porém são pouco explorados em provas. 
o Numeral: 

▪ Termo variável que se refere ao substantivo, indicando quantidade, ordem, 
sequência e posição; 
▪ Classificações: 

- Ordinais (primeiro, segundo, ...); 
- Cardinais (um, dois, ...); 
- Fracionários (um terço, dois terços, ...); 
- Multiplicativos (dobro, triplo, ...). 

▪ As palavras “último, penúltimo, antepenúltimo, derradeiro, posterior e 
anterior” são adjetivos, e não numerais! 
▪ Substantivos que expressam quantidade exata (milhão, bilhão, trilhão) 
podem ser classificados como substantivo ou numeral. 

o Interjeição:  
▪ Termo invariável que expressa emoções e estado de espírito, assim como é 
usado para convencimento, sintetizando frases exclamatórias ou apelativas. 
Ex.: Olá! Oba! Cruzes! Ai” Putz”; 
▪ Locuções Interjetivas: grupos de palavras que equivalem a uma interjeição. 
Ex.: Meu deus! Ora bolas! 

o Palavras denotativas: 
▪  Cuidado para não confundir tais palavras com advérbios! 
 segundo obra do professor Felipe Luccas, há muita semelhança entre 
palavras denotativas e advérbios e mesmo grandes gramáticas e bancas 
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misturam um pouco essas classificações. Não cabe ao candidato tentar resolver 
essa polêmica, mas sim estudar O SENTIDO das expressões!) 
 Designação: eis; 
 Explicação/Retificação: isto é, por exemplo, ou seja, qual seja, aliás, 
digo, ou antes, quer dizer, etc; 
 Expletiva (Realce): é que, cá, lá, não, mas, é porque, etc (mais cobrada 
em provas!); 
 Situação: então, mas, se, agora, afinal, etc; 
 Exclusão: somente, só, salvo, exceto, senão, sequer, etc; 
 Inclusão: até, ainda, mesmo, também, inclusive, etc. 

 

Conjunções 

o Exercem a função de conectores, ou seja, servem para ligar orações. Quando ligarem 
orações independentes, as conjunções serão coordenativas, e, quando as orações 
ligadas forem dependentes, a conjunção será subordinativa. 

o Coordenativas X Subordinativas: 
▪ As classificações são intuitivas, afinal, se temos objetos INDEPENDENTES, a 

conjunção serve apenas para coordená-los, por isso será classificada como 
coordenativa. Quando temos objetos que são DEPENDENTES um do outro, a 
conjunção criará uma relação de subordinação entre eles, afinal, não fazem sentido 
sozinhos (um se subordina ao outro). Dessa forma, será classificada como 
subordinativa. 

o Coordenativas: 
▪ Conclusivas: logo, então, portanto, por conseguinte; 
▪ Explicativas: pois, que, porque; 
▪ Adversativas: mas, entretanto, todavia, porém, contudo; 
▪ Alternativas: ou, quer...quer...; seja...seja...; ora...ora...; 
▪ Aditivas: e; nem; não; só...como...  

o Subordinativas adverbiais: 
▪ Finais: para, para que, porque; 
▪ Temporais: quando, enquanto, antes que, depois que, desde que, logo que; 
▪ Proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que; 
▪ Condicionais: se, caso, sem que, contanto que, desde que, a menos que; 
▪ Concessivas: ainda que, apesar de que, embora, mesmo que, por mais que; 
▪ Conformativas: conforme, como, segundo; 
▪ Comparativas: que, do que, mais do que, menos do que, melhor que; 
▪ Causais: na medida em que, porque, pois, como, visto que, uma vez que, que, 

já que; 
▪ Consecutivas: tal... que, tanto... que, tão... que, de modo que. 
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o Causal X Consecutiva X Explicativa 

 
 

 

Verbos 

o Tempos e Modos Verbais é o assunto de maior peso dentro das questões que trataram 
sobre os verbos, representando mais de 60% das questões sobre “Verbos”! 

▪ Quando falamos de tempo, estamos querendo dizer o momento da execução de 
determinada ação; 

▪ Já, quando falamos de modo, nos referimos à atitude da pessoa que fala em 
relação ao fato que enuncia. 

o Modos Verbais: 
▪ Indicativo: demonstra indicação/certeza, ou seja, um fato certo; 
▪ Subjuntivo: demonstra dúvida/hipótese, ou seja, um fato duvidoso; 
▪ Imperativo: demonstra ordem/sugestão. 

o Vozes Verbais: 
▪ Voz ativa: o sujeito é agente, pratica a ação; 
▪ Voz passiva: o sujeito é paciente, sofre a ação; 
▪ Voz reflexiva: o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. 

 

Concordância Verbal e Nominal 

Sujeito Simples 

o Concorda com o núcleo.  
o Cuidado com a distância entre sujeito e verbo.  
o Comece pelo verbo e trace uma seta até o sujeito. 

Coletivos ou partitivos especificados 

o Essa é a regra para expressões como: a maioria de, a minoria de uma porção de, um 
bando de, um grande número de + determinante (termo preposicionado que modifica 
o substantivo coletivo ou partitivo). 
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o Concordam com o núcleo do sujeito (parte) ou com o adjunto adnominal 
(determinante) ligado a ele. É facultativo! 

▪ A metade dos servidores públicos entrou/entraram em greve. 
 

Fração 

o O verbo concorda com o numerador.  
▪ 1/5 dos eleitores ficou revoltado. 
▪ 2/3 dos eleitores ficaram revoltados. 

Porcentagens 

o O verbo concorda com o próprio numeral ou com o determinante.  
▪ 20% do eleitorado ficou revoltado. 
▪ 20% do eleitorado ficaram revoltados. 
▪ 20% dos eleitores ficaram revoltados. 

Artigo Determinante 

o Concorda com o artigo determinante. A exceção ocorre quando o artigo determinante 
fizer parte do nome.  

▪ É necessário paciência. 
▪ É necessária a paciência. 
▪ Os Lusíadas é uma obra de poesia 

 

Sujeito Indeterminado 

o Verbo no singular - PIS (VTI/VI + SE) 
▪ Vive-se bem aqui.  

Oração sem sujeito 

o Não tem sujeito, não há flexão: verbo no singular. 
o Fenômenos naturais: Choveu muito. Amanheceu nublado. Faz calor em Teresina. 
o Tempo decorrido: Faz 6 meses que não viajo. Vai para 2 anos que não fumo. Há 6 

meses não saio. 
o Verbo haver com sentido de existir (singular). 

▪ Trocou por sinônimo (ocorrer/acontecer/existir), o verbo sinônimo concorda com 
o sujeito. 

● Há vários livros ali. Haverá novos conflitos. Existem livros. Ocorrerão 
novos conflitos. Poderá haver conflitos. 
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Coesão e Coerência 
 

Semântica 

o A semântica trata das relações de sentido entre as palavras. Elas podem ser 
semelhantes, equivalentes, diferentes, opostas, etc. São justamente essas relações que 
são estudadas pela semântica. 

o Sentido Denotativo X Conotativo 
▪ Denotativo - Dicionário; 
Ex.: O cachorro da vizinha fugiu de casa. 
▪ Conotativo – Coloquial. 
Ex.: Aquele homem é um cachorro. 

o Sinônimo X Antônimo 
▪ Sinônimo: palavras com significados semelhantes; 
Ex.: tranquilo; calmo. 
▪ Antônimo: palavras com significados opostos. 
Ex.: bonito; feio. 

o Homônimo X Parônimo  
▪ Homônimo: palavras com a mesma pronúncia (e, às vezes, mesma grafia), mas 

significados diferentes; 
Ex.: ascender e acender; colher (substantivo) e colher (verbo). 
▪ Parônimo: palavras com grafia e pronúncia semelhantes, mas significados 

diferentes. 
Ex.: flagrante e fragrante; mandado e mandato. 

o Hiperônimo X Hipônimo 
▪ Hiperônimo: palavras com significados abrangentes; 
Ex.: animal (hiperônimo de cachorro). 
▪ Hipônimo: palavras com significados específicos. 
Ex.: cachorro (hipônimo de animal). 

 

Coerência 

o A coerência observa as relações de sentido e lógica que um texto oferece. O texto tem 
uma lógica própria, arquitetada pelo autor. Você não tem que necessariamente 
concordar com aquele sentido, mas deve ser capaz de ver a relação de lógica que se 
tenta construir ali; 

o A coerência se constrói pela manutenção da expectativa que o uso de certas palavras 
traz ao leitor. Nesse sentido, a contradição gera incoerência. 
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Coesão 

o A coesão está relacionada com a “ligação” entre palavras e partes do texto, 
recuperando e adiantando informação; 

▪ Fui ao supermercado comprar legumes. Não havia nada lá. Isso nunca tinha 
ocorrido antes. 

o A coesão não garante a lógica do texto, mas nos ajuda a enxergarmos a coerência 
dele; 

o Quando o mecanismo de coesão retoma um termo ou informação que veio antes dele, 
há coesão anafórica; 

o Quando “anuncia” um termo ou informação que aparecerá depois, diz-se que há 
coesão catafórica. 

 

Pontuação 

1º Princípio Geral: Ordem Direta 

o Sujeito + Verbo + Complemento (+ Adjuntos) 
o Eu comprei uma bicicleta semana passada. 
o Nunca separar: 

▪ Sujeito e seu verbo. 
▪ Verbo e seu complemento. 
▪ Complemento e seu adjunto. 
▪ Predicativo de seu sujeito ou objeto. 
▪ Nome de seu complemento ou adjunto adnominal. 
▪ Conjunção subordinativa do restante da oração que ela inicia. 
▪ Oração principal e oração subordinada substantiva (exceção: oração 

subordinada substantiva apositiva pode ser separada por vírgula). 
o Qualquer termo que vier entre eles deve estar entre vírgulas, devidamente isolado 

para não interferir nessa ordem direta. 
▪ Sujeito, ___ , Verbo , ___ ,  Complemento , ___ ,  Adjuntos, ___. 

 

Vírgula 

o Intercalação/deslocamento/anteposição 
▪ De adjunto adverbial: Ele, assim que chegou, foi estudar. 
▪ De conjunção coordenativa deslocada: Estudei. Não tive, portanto, dificuldades. 
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Errei muito, entretanto. 
▪ De retificação: Ele optou pela preguiça, isto é, não estudou. 
▪ De oração interferente: Ele me contou, e isso me deixou surpreso, que nunca viu 

o mar. 
o Isolar/Marcar 

▪ Aposto explicativo: Fui ao Rio de Janeiro, uma cidade violenta. 
▪ Vocativo: Eleitor, vote em mim! 
▪ Complemento pleonástico: Os problemas, já os resolvi.  
▪ Palavra denotativa: Todos desistiram, exceto eu. Então, vai estudar ou não?  
▪ Indicar Elipse (omissão de termo não mencionado): Na fila do banco, várias 

pessoas. (omissão de “havia”) 
▪ Indicar Zeugma (omissão de termo já mencionado): Eu gosto de violão; ela, de 

piano. (omissão de “gosto”) 
▪ Anteposição de oração subordinada: Quando eu puder, ajudarei.  

 Atenção! 

▪ Adjuntos adverbiais de pequena extensão podem vir sem vírgulas. 
▪ Orações adverbiais antepostas à principal devem vir marcada por vírgulas, 

mesmo quando curtas. 
● Hoje, eu vou beber até perder a memória. 

o (Vírgula facultativa) 
● Embora fosse impossível, ela realizou a façanha.  

o (Vírgula obrigatória) 
o Separar termos (palavras ou orações) de mesma função sintática numa enumeração 

▪ O segredo é estudar, revisar e praticar (enumeração de itens; os termos 
separados pelas vírgulas são orações com função de predicativos do sujeito 
“segredo”). 

o Enumeração de orações coordenadas e polissíndeto 
▪ Comprei frutas, passei no açougue, fui à feira (enumeração de orações 

coordenadas). 

Ponto e vírgula 

o Pode substituir a vírgula para separar orações coordenadas, especialmente as que 
tiverem certa extensão. Também servem para formar “grupos” em enumerações já 
organizadas por vírgulas. 

Dois-pontos 
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o Anuncia um esclarecimento do que vem antes dele. Introduz um aposto explicativo. 
Introduz citação literal. 

Reticências 

o Sua função principal é marcar interrupções no fluxo da sentença ou do pensamento. 
Indicam ironia, malícia, hesitação, incerteza, prolongamento de uma ideia. Deixam “no 
ar” a continuidade do que foi interrompido. 

Travessões e Parênteses 

o Isolam termos explicativos acessórios. Nessa função, podem ser substituídos por 
vírgulas. O travessão também marca a mudança de locutor. A retirada dos travessões 
não deve influenciar na pontuação normal da frase, por isolarem termo acessório, 
suprimível. 

Aspas 

o Indicam citação literal, gíria, ironia, estrangeirismo, arcaísmo, linguagem informal. 
Indicam que a palavra foi utilizada com uma “intenção especial”, um provável sentido 
extra, diferente do original. 

Ortografia e acentuação 

Uso dos “Porquês” 

o Por que: equivale a “por qual motivo”, “pela qual”; 
o Por quê: usado no final de frases, antes de um ponto (. ? !); 
o Porque: conjunção explicativa/causal; 
o Porquê: substantivo. (Virá antecedido de um determinante (artigo, pronome, 

numeral...). 
 

Acentuação 

o Monossílabos: acentuam-se os terminados em: a(s), e(s), o(s) e ditongos crescentes ei(s), 
eu(s), oi(s). 

o Oxítonas: acentuam-se as terminadas em: a(s), e(s), o(s), em, ens e ditongos crescentes 
ei(s), eu(s), oi(s). 

o Paroxítonas: não se acentuam as terminadas em: a(s), e(s), o(s), em, ens. 
o Proparoxítonas: acentuam-se todas as proparoxítonas. 
o Outras regras: 
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▪ Paroxítonas: Não se acentuam ditongos abertos éi e ói em paroxítonas (ideia). 
Também não se acentuam i e u tônicos quando vierem após ditongo crescente 
(feiura); 

▪ Hiatos: acentuam-se o i e o u tônicos dos hiatos, com ou sem s.  
● Exceções: seguido de nh (rainha), repetição de vogal (xiita) e formação de 

sílaba com consoante que não seja S (juiz). 

Hífen 

o Prefixo terminado em vogal:  
▪ Com hífen diante de mesma vogal. Micro-ondas. 
▪ Sem hífen diante de vogal diferente. Autoestima. 
▪ Sem hífen diante de consoante (diante de R ou S, dobram-se essas letras). 

Autodefesa, antissocial. 
o Prefixo terminado em consoante: 

▪ Com hífen diante de mesma consoante. Inter-regional. 
▪ Sem hífen diante de consoante diferente. Intertextual. 
▪ Sem hífen diante de vogal. Interestadual. 

o Prefixos que SEMPRE tem hífen: vice, ex, sem, além, aquém, pós, pré, pró.  
o  

Discurso direto e indireto 

Discurso direto 

o É narrado em primeira pessoa, retratando as exatas palavras dos personagens. 
Caracteriza-se pelo uso de verbos declarativos, como dizer, falar, afirmar, ponderar, 
retrucar, redarguir, replicar, perguntar, responder, pensar, refletir, indagar e outros que 
exerçam essa função. A pontuação se caracteriza pela presença de dois pontos, 
travessões ou aspas para isolar as falas, que são claramente alternadas, bem como de 
sinais gráficos, como interjeições, interrogações e exclamações, para indicar o 
sentimento que as permeia. 

▪ "-Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do 
jardim, em Santa Teresa.” 

 

Discurso indireto 

o É narrado em terceira pessoa e o narrador incorpora a fala dos personagens a sua 
própria fala, também utilizando os verbos de elocução como dizer, falar, afirmar, 
ponderar, retrucar, redarguir, replicar, perguntar, responder, pensar, refletir, indagar. 
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Trata-se de uma paráfrase, uma reescritura das falas, agindo o narrador como 
intérprete e informante do que foi dito. Geralmente traz uma oração subordinada 
substantiva, com a conjunção que. 

▪ “A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer 
Carlota e perguntou por que não a levei comigo." 

 

Discurso indireto livre 

o É um discurso híbrido, haja vista que concilia características dos dois anteriores. Há 
absoluta liberdade formal e sintática por parte do narrador, que mistura reproduções 
literais das falas com paráfrases, que alterna pensamentos e registro de falas e ações, 
aproximando a fala do narrador e do personagem, como se ambos falassem em 
uníssono. 

▪ "Quincas Borba calou-se de exausto, e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, 
levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar; mas o enfermo 
após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perdera o costume de fazer 
discursos é o que era." 

 

Passagem do discurso direto para o indireto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Discurso direto: 1° 
pessoa 

Discurso indireto: 3° 
pessoa  

Frases 
interrogativas, 
exclamativas e 

imperativas (“” ? ! -) 

 Frases declarativas 

Eu, me, mim, comigo 

Nós, nos, conosco 

Meu, meus, minha, 
minhas, nosso, nossos, 

  

Ele, ela, se, si, consigo, o, a, 
lhe 

Eles, elas, os, as, lhes 

S      
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Vozes Verbais 

Voz Passiva Analítica 

o Na conversão da voz ativa para a passiva, o sujeito da voz ativa vira o agente da 
passiva. 

o O objeto direto da ativa vira sujeito paciente na passiva.  
▪ O desafiante derrotou o campeão (voz ativa).  
▪ O campeão foi derrotado pelo desafiante (voz passiva analítica).  

 

Voz Passiva Sintética (VTD ou VTDI + se): 

o Derrotou-se o campeão. 
o A voz passiva está ligada à existência de um OD na ativa.  
o Não é possível voz passiva com VTI, VI, VL e verbos que já possuem sentido passivo:  

o Levar, ganhar, receber, tomar, aguentar, sofrer, pesar (massa), ter (posse), haver 
(impessoal).  

▪ Esses verbos, quando vêm com “SE”, geralmente indicam sujeito 
indeterminado. 

o CUIDADO: às vezes o sujeito paciente tem a maior “cara” de objeto direto.  
o Na voz passiva, não há mais o objeto direto que havia na ativa. Ele vira sujeito! 
o Não se espera novo concurso em 2017. 

▪ O termo destacado é sujeito paciente. 
o Não se espera que o governo resolva tudo sozinho. 

▪ A oração destacada é sujeito paciente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

 
Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 

Raciocínio Lógico 

Assunto 
 

% de cobrança 

Probabilidade 14,32% 
Porcentagem 8,38% 

Estatística Descritiva 7,92% 
Conjuntos numéricos 8,70% 

Geometria 4,98% 
Equivalência de Taxas 6,55% 

Regra de três simples e composta 6,30% 
Estruturas Lógicas 6,43% 

Orientação, no plano, no espaço e no tempo 3,56% 
Descontos Compostos 2,50% 

Conectivos e as Leis de Morgan 4,46% 
Razão e proporção 3,03% 

Associação de informações 5,08% 
Exercícios envolvendo datas e calendários 1,57% 

Juros Simples 3,99% 
Sequências de números, sequências e figuras 2,31% 

Princípio da casa dos pombos 1,85% 
Descontos Simples 2,64% 
Juros Compostos 4,84% 

Trigonometria 0,60% 
Matrizes e Determinantes. 0,00% 

Álgebra elementar 0,00% 
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Lógica de Proposições 

Negação das proposições Categóricas 

• Se a proposição original utiliza o quantificador UNIVERSAL, a sua negação terá um 
quantificador PARTICULAR. Se a proposição original tem um quantificador 
PARTICULAR, sua negação utilizará o quantificador UNIVERSAL. 
 

• Se a proposição original é AFIRMATIVA, sua negação será NEGATIVA. Se a proposição 
original é NEGATIVA, sua negação será AFIRMATIVA. 
 

Proposição Negação 

Todo A é B (universal positiva) Algum A não é B (particular negativa) 

Nenhum A é B (universal negativa) Algum A é B (particular positiva) 

Algum A é B (particular positiva) Nenhum A é B (universal negativa) 

Algum A não é B (particular negativa) Todo A é B (universal positiva) 

 

Equivalências mais importantes 

• 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 ⇔ ~𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞  
 Deve-se negar a primeira parte da proposição e trocar o conectivo “Se… 

então” pelo conectivo “OU”. 
 Exemplo: 

1. Afirmação: Se viajo, então acordo cedo. 
2. Equivalente: Não viajo ou acordo cedo. 

 
• 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 ⇔ ~q → ~p  

 Deve-se negar as duas partes e interver as posições das proposições 
obtidas. 
 Exemplo: 

1. Afirmação: Se viajo, então acordo cedo. 
2. Equivalente: Se não acordo cedo, então não viajo. 

 

Negações mais importantes 

• 1ª Lei de De Morgan 
  Conectivo E 

1. Deve-se negar as duas proposições simples que a compõe e trocar o 
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conectivo “E” pelo “OU”. 
2. Equação: ~ (p Ʌ q) ⇔ (~p) V (~q) 
3. Exemplo: 

a. Afirmação: Rodrigo está doente e não foi trabalhar. 
b. Negação: Rodrigo não está doente ou foi trabalhar. 

• 2ª Lei de De Morgan 
 Conectivo OU 

1. Deve-se negar as duas proposições simples que a compõe e trocar o 
conectivo “OU” pelo “E”. 

2. Equação: ~ (p ∨ q) ⇔ (~p) Ʌ (~q) 
3. Exemplo:  

a. Afirmação: Vou à festa ou não me chamo Guilherme. 
b. Negação: Não vou à festa e me chamo Guilherme. 

• Negação de “E” com “Se… então” 
1. Deve-se manter a primeira parte, trocar o “E” pelo “Se... então” e negar a 

segunda parte. 
2. Equação: ~ (p Ʌ q) ⇔ p → (~q) 
3. Exemplo:  

a. Afirmação: Ando e pulo. 
b. Negação: Se ando então não pulo. 

• Negação de “Se… então” com “E”  
1. Deve-se manter a primeira parte, trocar o “Se... então” pelo “E” e negar a 

segunda parte. 
2. Equação: ~(p → q) ⇔ p Ʌ (~q) 
3. Exemplo:  

a. Afirmação: Se surfo então sou feliz. 
b. Negação: Surfo e não sou feliz. 

 

Tabela verdade dos conectivos lógicos 

• Negação (~p) 
 O modificador é um operador lógico que “troca” o valor lógico das 

proposições. Se temos em mãos uma proposição verdadeira, então, ao 
aplicarmos o modificador, teremos uma proposição falsa. 
 Tabela verdade: 

p ~p 
V F 
F V 

 
 Conjunção (𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞) 
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 O “e” lógico costuma ser apresentado com o símbolo ∧.  
 A conjunção 𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞 é verdadeira se p e q são ambas verdadeiras; se ao menos 

uma delas for falsa então 𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞 é falsa 
 Tabela verdade:  

p q 𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞 
F F F 
F V F 
V F F 
V V V 

 Exemplo: 
1.  𝑝𝑝: 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡á 𝑛𝑛𝑎𝑎 França. 
2. ~p: 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠 não 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡á 𝑛𝑛𝑎𝑎 França 

 
• Disjunção Inclusiva (𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) 

 O “ou” lógico costuma ser representado pelo símbolo ∨. 
 A disjunção inclusiva 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é verdadeira se ao menos uma das proposições p 

ou q é verdadeira; 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é falsa se e somente se ambas p e q são falsas 
 Tabela verdade: 

p q 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 
F F F 
F V V 
V F V 
V V V 

 Exemplo: 
1. 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞: Vou à festa ou não me chamo Fulano. 

 
• Disjunção Exclusiva (𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) 

 O “ou exclusivo” lógico costuma ser representado pelo símbolo ∨. 
 A disjunção exclusiva 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é verdadeira se e somente se apenas uma das 

proposições p ou q é verdadeira; 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é falsa se ambas forem verdadeiras ou 
falsas. 

 
 

 Tabela verdade: 
p q 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 
F F F 
F V V 
V F V 
V V F 

 Exemplo: 
1. 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞: Ou hoje é sexta-feira ou é sábado. 
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• Condicional (𝑝𝑝 → 𝑞𝑞) 
 O operador condicional é representado pelo símbolo →. 
 O condicional 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 é falso somente quando p é verdadeira e q é falsa; caso 

contrário, 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 é verdadeiro. 
 Tabela verdade: 

p q 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 
F F V 
F V V 
V F F 
V V V 

 Exemplo: 
1. 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞: Se Guilherme é recifense, então Guilherme é pernambucano. 

 
• Bicondicional (𝑝𝑝 ↔ 𝑞𝑞) 

 O operador bicondicional é representado pelo símbolo ↔. 
 O bicondicional é verdadeiro quando p e q são ambos verdadeiros ou ambos 

falsos, e falso, quando p e q têm valores lógicos diferentes. 
 Tabela verdade: 

p q 𝑝𝑝 ↔ 𝑞𝑞 
F F V 
F V F 
V F F 
V V V 

 Exemplo: 
1. 𝑝𝑝 ↔ 𝑞𝑞: Hoje é Natal se, e somente se hoje é 25 de dezembro. 

 

Regra de três 

Equivalências mais importantes 

• É um método para resolver problemas que envolvem grandezas direta ou inversamente 
proporcionais. 

• Regra de três simples 
 Três valores são conhecidos e temos como objetivo encontrar um quarto 

valor.  
• Regra de três composta 

 Mais de três valores são conhecidos. 
 

• Procedimento 
 Construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em 

colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em 
correspondência. 
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 Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. 
 Montar a proporção e resolver a equação. 

 
• Exemplo 

 Em uma fábrica, 400 peças são produzidas diariamente por 10 funcionários 
que trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam produzidas diariamente por 
15 funcionários que trabalham 6 horas por dia, considerando que a dificuldade 
para produzir as peças dobrou? 
 

Peças Qtd funcionários Horas/Dia Dificuldade 

400 10 8 1 

x 15 6 2 

 
 Identificamos se a grandeza número de peças é diretamente ou 

inversamente proporcional a cada uma das outras grandezas. 
1. Quantidade peças x Quantidade Funcionários: diretamente proporcionais 
2. Quantidade peças x Horas/dia trabalhadas: diretamente proporcionais 
3. Quantidade peças x Horas/dia trabalhadas: inversamente proporcionais 

 
 Montamos uma equação onde do lado esquerdo está a fração da grandeza 

desconhecida e do lado direito o produto de todas as outras frações, invertendo 
as frações que possuem relação inversamente proporcional. 
 

1. 400
𝑥𝑥

= 10
15
∙ 8
6
∙ 2
1
 

 
 Resolvendo a equação: 

1. 𝑥𝑥 = 225 
 

Razão e Proporção 

Razão 

• A razão de um número a para um número b é o quociente de a por b. 
 𝑎𝑎

𝑏𝑏
 

 

Proporção 

• Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. 
 𝑎𝑎

𝑏𝑏
= 𝑐𝑐

𝑑𝑑
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Proporcionalidade 

• Duas sequências de números são ditas diretamente proporcionais se o quociente entre 
os elementos correspondentes for constante. 

 Exemplo: As sequências (15, 18, 27) e (5, 6, 9) são diretamente proporcionais 
porque o quociente entre os termos correspondentes é constante. 

1. 15
5

= 18
6

= 27
9

= 3 
 

• Duas sequências de números são inversamente proporcionais se o produto entre os 
elementos correspondentes for constante. 

 Exemplo: As sequências (2, 4, 6, 8) e (12, 6, 4, 3) são inversamente 
proporcionais porque o produto entre os termos correspondentes é constante. 

1. 2 × 12 = 4 × 6 = 6 × 4 = 8 × 3 = 24 
 

Divisão em partes proporcionais 

• Dividir em partes proporcionais é o mesmo que dizer que dividir em partes diretamente 
proporcionais. 
 

• Exemplo: Dividir o número 250 em 3 partes (a, b, c) de tal forma que as sequências (a, 
b, c) e (2, 3, 5) sejam diretamente proporcionais. 

 
• Se as sequências (a, b, c) e (2, 3, 5) são diretamente proporcionais, então o quociente 

entre os termos correspondentes é constante. 
 

 𝑎𝑎
2

= 𝑏𝑏
3

= 𝑐𝑐
5

= 250
2+3+5

= 𝑘𝑘 
 Portanto: 𝑎𝑎 = 2𝑘𝑘, 𝑏𝑏 = 3𝑘𝑘, 𝑐𝑐 = 5𝑘𝑘, 𝑘𝑘 = 25 

 
• Resolve-se o sistema resultante acima para encontrar os valores de a, b e c 

correspondentes. 
 

Divisão em partes inversamente proporcionais 

• Exemplo: Dividir 180 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. 
 

• Se as sequências são inversamente proporcionais, o produto entre os termos 
correspondentes é constante. 

 

 𝑎𝑎 ∙ 3 = 𝑏𝑏 ∙ 4 = 𝑐𝑐 ∙ 6 = 𝑘𝑘 
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 Portanto: 𝑎𝑎 = 𝑘𝑘
3

,𝑏𝑏 = 𝑘𝑘
4

, 𝑐𝑐 = 𝑘𝑘
6
 

 
• A soma das três partes é igual ao total 

 𝑘𝑘
3

+ 𝑘𝑘
4

+ 𝑘𝑘
6

= 180,𝑘𝑘 = 240 
 

• Resolve-se o sistema resultante acima para encontrar os valores de a, b e c 
correspondentes. 

 

Conjuntos Numéricos 

Mínimo múltiplo comum 

 O cálculo do MMC é feito usando a decomposição em fatores primos e para isso seguimos 
as seguintes regras: 

 Decompomos os dados em fatores primos; 
 Pegar todos os fatores primos dos dois números e caso haja algum em 

comum, pega-se os com expoentes maiores; 
 Fazer o produto desses fatores. 

 
• Exemplo: 

 MMC entre 16 e 24. 
1. 16 = 2 x 2 x 2 x 2 = 24 
2. 24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 2³ x 3 
3. Portanto o MMC será 24 x 3 = 48 

Máximo Divisor Comum 

 O cálculo do MDC é feito usando a decomposição em fatores primos e para isso seguimos 
as seguintes regras: 

 Decompomos os dados em fatores primos; 
 Pegar todos os fatores primos em comum com expoentes menores; 
 Fazer o produto desses fatores. 

 
• Exemplo: 

 MDC entre 16 e 24. 
1. 16 = 2 x 2 x 2 x 2 = 24 
2. 24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 2³ x 3 
3. Portanto o MMC será 23 = 8 
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Relação entre o MMC e o MDC 

a. Se temos dois números naturais x e y, é válida a seguinte relação:  
 x . y = MMC (x . y)  .  MDC (x . y) 
 Lembrando essa propriedade só é válida para dois números. 

 
b. Exemplo: 

i. O MMC (6,8) = 24 e MDC (6,8) = 2  
1. 6 . 8 = 48 
2. MMC (6,8) . MDC (6,8) = 24 . 2 = 48 

Frações e dízimas periódicas  

• São números decimais com infinitas casas decimais periódicas. 
 

• Notação: utiliza-se uma barra em cima dos dígitos que se repetem, ou seja, do período: 

  
 

Transformação de dízima periódica em fração  

 Denominamos “Número Completo” (NC) o número da dízima periódica sem a vírgula 
e sem a barra. 

 Denominamos “Número fora da barra” (NFB) os números que estão fora da barra (não 
coloque a vírgula).  

 O numerador da fração é o número 𝑁𝑁𝐶𝐶 − 𝑁𝑁𝐹𝐹𝐵𝐵. 
 No denominador 

▪ Devemos colocar tantos 9’s (noves) quantos forem os algarismos embaixo da 
barra.  

▪ Devemos colocar tantos 0’s (zeros) quantos forem os algarismos entre a vírgula 
e a barra. 

 Exemplo: 

  
 

Raciocínio sequencial 

Sequências 

 Nesse tipo de questão será apresentado um conjunto de dados dispostos de acordo com 
determinada “regra”. O segredo é justamente resolver essa “regra”. Lembrando que 
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existem vários padrões, abaixo segue umas dicas para ajudar. 
 

 Na maioria dos casos, nas sequências que envolvem números que estão aumentando, 
busque regras relacionadas com somas ou multiplicações. Nas que estão diminuindo 
busque regras relacionadas com subtrações ou divisões. Temos também sequências de 
quadrados perfeitos (1, 4, 9, 16, 25, ...) ou cubos perfeitos (1, 8, 27, 64, ...) também. 

 
 Procure verificar se não se trata de uma sequência dupla como a sequência (2, 7, 5, 12, 8, 

17 ...), em que na verdade temos duas sequências (2, 5, 8, ...) e (7, 12, 17, ...). 
 

 Nas sequências que envolvem letras o padrão pode ser a quantidade de letras, de vogais 
ou consoantes ou mesmo as iniciais que podem estar relacionadas com os dias da semana, 
do mês ou as estações do ano. 

 
 Exemplo:  

 Na sequência (principalmente, verás, outros e inválida) o padrão são as 
iniciais que iniciam com as mesmas das estações (primavera, verão, outono, 
inverno). 

 

Probabilidade 

Definições de probabilidade 

 Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento 
aleatório. 

 Evento é todo subconjunto do espaço amostral. 
 Definição Clássica de Probabilidade: 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 =  
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑟𝑟á𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠í𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠  

 Combinações de eventos: 
 União de dois eventos: Considere dois eventos A e B. O evento união ocorre se e 

somente se A ou B (ou ambos) ocorrerem. 
 A intersecção de dois eventos: Considere dois eventos A e B. O evento interseção 

ocorre se e somente se os dois eventos ocorrerem (A e B ocorrerem) 
 Complementar de um evento: Considere um evento A. O evento complementar de 

A ocorre se e somente se não ocorre A. 
 Se 𝑨𝑨 ∪  𝑩𝑩 = 𝑼𝑼, dizemos que A e B são eventos exclusivos. 
 Se 𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩 = ∅ , dizemos que A e B são eventos mutuamente exclusivos (ou 

excludentes). 
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 Definição Axiomática de Probabilidade: 
 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ≥ 0 
 𝑃𝑃(𝑈𝑈) = 1 
 Se A e B são eventos mutuamente excludentes (𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 = ∅), então 𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∪ 𝑩𝑩) =

𝑷𝑷(𝑨𝑨) +  𝑷𝑷(𝑩𝑩). 
 

Probabilidade Condicional 

 A probabilidade de que um evento B ocorra, sabendo que um evento A ocorreu é dada 
por: 

 

𝑷𝑷(𝑩𝑩 ∖ 𝑨𝑨) =
𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩)
𝑷𝑷(𝑨𝑨)  

 Se a ocorrência do evento A não influir no cálculo da probabilidade do evento B, os 
eventos são ditos independentes e neste caso tem-se: 

𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩) = 𝑷𝑷(𝑨𝑨) .𝑷𝑷(𝑩𝑩) 
 

Teorema de Bayes 

 Esse é um assunto bem teórico, difícil de ser explicado e bem compreendido 
mesmo quando temos mais tempo. Mas na prática fica bem mais simples de 
aplicá-lo. A "fórmula" do teorema é a seguinte: 

𝑷𝑷(𝑬𝑬𝑷𝑷|𝑩𝑩) =
𝑷𝑷(𝑬𝑬𝑷𝑷) .𝑷𝑷(𝑩𝑩|𝑬𝑬𝑷𝑷) 
∑𝑷𝑷(𝑬𝑬𝑷𝑷) .𝑷𝑷(𝑩𝑩|𝑬𝑬𝑷𝑷)

 

 
 Estranha né?! Não se preocupe, você não precisa decorá-la. Para dominar bem 

esse assunto, aprenda através de alguma questão resolvida. Se você sabe como 
montar aqueles "diagramas" saberá responder praticamente qualquer questão 
sobre Teorema de Bayes e Probabilidade Total.  

 

Porcentagem 

Transformação de fração ordinária em taxa percentual 

• Para transformar uma fração ordinária ou um número qualquer em taxa percentual, 
basta multiplicá-la por 100%. 

• Exemplo: 
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 Transformar a fração 3/8 em taxa percentual. 
1. 3

8
= 3

8
∙ 100% = 300

8
% = 37,5% 

Variação percentual 

• A razão entre a diferença de valores (valor final menos o valor inicial) e o preço inicial, 
expressa em forma de porcentagem, é chamada variação percentual. 

 𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

 
 𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑖𝑖 > 0, 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎 é 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚 
 𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑖𝑖 < 0, 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎 é 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚 (𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚) 

• Exemplo: 
 Exemplo: Guilherme decidiu comprar uma televisão no valor de R$ 1.200,00. 

Esperou o seu salário entrar no início do mês, para que ficasse mais “folgado”. 
Quando então foi à loja efetuar o pagamento, soube que o preço da televisão 
tinha subido para R$ 1.500,00. Qual foi o percentual de aumento no preço da 
televisão? 
 
 𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
= 1500−1200

1200
= 25%  

 

 

Geometria 

Paralelismo 

• Duas retas são paralelas se são coincidentes (iguais) ou se são coplanares (pertencem ao 
mesmo plano) e não possuem pontos comuns. 

 
• Vamos agora considerar duas retas paralelas distintas r e s, e uma reta t concorrente 

com r e s. Desta forma, 8 ângulos importantes ficam determinados. 
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 Grupo I → ângulos 1, 3, 5 e 7 
 Grupo II → ângulos 2, 4, 6 e 8 

1. Todos os ângulos do grupo I são congruentes entre si. 
2. Todos os ângulos do grupo II são congruentes entre si. 
3. Escolhendo-se um ângulo qualquer do grupo I e um ângulo qualquer do 

grupo II, certamente eles serão suplementares (a soma é igual a 180º). 
4. Se a reta t for perpendicular às retas r e s, então os oito ângulos serão 

congruentes. 

Polígonos 

• O perímetro de um polígono é a soma dos seus lados. Temos o costume de indicar o 
perímetro de um polígono por 𝟐𝟐𝒑𝒑 e o seu semiperímetro (metade do perímetro) por 𝒑𝒑. 

• Um polígono que possui todos os lados congruentes (com mesma medida) é dito 
equilátero. 

 

• Diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não 
consecutivos do polígono. 
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• A soma dos ângulos internos de um polígono convexo com 𝒏𝒏 lados é: 

 
 Exemplo: 𝑛𝑛=3 → 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖â𝑛𝑛𝑔𝑔𝑢𝑢𝑙𝑙𝑚𝑚 
 𝑆𝑆3 = 180º.  (3 − 2) = 180° .1 = 180° 

• A medida de cada ângulo interno de um polígono convexo de 𝑛𝑛 lados é igual a: 

 

Teorema de Tales 

• Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois 
segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos 
correspondentes da outra.  

 

Teorema de Pitágoras 

• O maior lado de um triângulo retângulo sempre fica oposto ao ângulo reto e é chamado 
de hipotenusa. Na figura acima, a hipotenusa é o lado a. Os outros lados são chamados 
de catetos.  

•  O Teorema de Pitágoras afirma que um triângulo é retângulo se e somente se 
a²=b²+c². 
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• Como um quadrado, por definição, é um quadrilátero regular, ou seja, possui todos os 
lados congruentes e todos os ângulos congruentes (retos). 

 
 A diagonal de um quadrado de lado 5𝑐𝑐𝑚𝑚 mede 5√2𝑐𝑐𝑚𝑚. 

• A altura de um triângulo equilátero divide o lado oposto em dois segmentos de mesmo 
comprimento. 

 
Semelhança de Triângulos 

• Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos 
ordenadamente congruentes e os lados homólogos (correspondentes) proporcionais. 

 
 A constante de proporcionalidade 𝒌𝒌 é a chamada razão de semelhança 
 Se a razão entre os segmentos correspondentes dos triângulos é 𝒌𝒌, pode-se 

afirmar que a razão entre as áreas dos triângulos é k². 
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Quadriláteros 

• Trapézios 

 

 A área de um trapézio qualquer é calculada da seguinte forma: (Onde ℎ é a 
altura do trapézio. A altura do trapézio é a distância entre as bases.) 

 

• Paralelogramo 

 
 Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes e os ângulos 

adjacentes são suplementares (a soma é 180º). 
 Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. 
 As diagonais de um paralelogramo cortam-se ao meio. 
 A área do paralelogramo é o produto da base pela altura. A altura é a 

distância entre as bases. 

 

• Losango 
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 A área do losango é o semiproduto das diagonais. 

 

• Retângulo 

 

 A área de um retângulo é igual ao produto dos lados (base vezes altura). 

 

• Quadrado 
 Um quadrilátero é um quadrado se e somente se é equilátero e equiângulo 

(quadrilátero regular). 
 A área de um quadrado é igual ao quadrado do lado. 

 
 

Área do Triângulo 

 
• A área do triângulo é igual a:  

 
• Se os lados de um triângulo são iguais a 𝑎𝑎,𝑏𝑏,𝑐𝑐, então seu semi-perímetro é: 

 

Círculo e Circunferência 

• Circunferência é um conjunto dos pontos de um plano cuja distância a um ponto dado 
(centro) desse plano é igual a uma distância dada (raio). 
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• O dobro do raio é denominado diâmetro. 

 
• O comprimento da circunferência é dado por: 

 
• A área do círculo é dada por: 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

 
Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 
 

 

Limitações ao Poder de Tributar - Princípios 

Legalidade   

• Prevê a necessidade de Lei para instituir ou aumentar tributo 
• Exceções: 

o Aumento do II, do IE, do IPI, e do IOF – Pode ser feito por Decreto do Poder 
Executivo 

o Fixação de prazo para recolhimento do tributo 
o Atualização do valor monetário da Base de Cálculo do Tributo 
o Redução e Restabelecimento da Alíquota da CIDE – Combustíveis  

Direito Tributário 

Assunto 
 

% de cobrança 

Extinção do Crédito Tributário 9,09% 
Lançamento e Constituição do Crédito Tributário 6,58% 

Simples Nacional 5,96% 
Princípios Tributários 5,33% 

Repartição de Competências 5,33% 
ICMS 4,70% 

Responsabilidade Tributária 4,70% 
Fiscalização Tributária 4,70% 
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o Fixação da Alíquota, inclusive redução e aumento, do ICMS Monofásico 
• STF: Medida Provisória, tendo força de lei, é instrumento idôneo para instituir e modificar 

tributos e contribuições Sociais 

Isonomia 

o Veda tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 
o ACEPÇÃO HORIZONTAL X ACEPÇÃO VERTICAL 

 Acepção Horizontal: Pessoas niveladas na mesma situação devem ser tratadas da 
mesma forma 

 Acepção Vertical: Pessoas que se encontrem em situações distintas devem ser tratadas 
de maneira diferenciada na medida das suas diferenças. 

o IMPOSTOS REAIS X IMPOSTOS PESSOAIS 
 Impostos Reais – Incidem sobre o patrimônio, desconsiderando as características 

pessoais dos contribuintes 
 Impostos Pessoais – Estabelecem diferenças tributárias em função das condições 

pessoais de cada contribuinte. 
o Em regra, impostos reais não possuem alíquotas progressivas. São exceções: 

 ITCMD: Pode ser progressiva em função do quinhão que cada herdeiro receber 
 ITR: Pode ser progressivo em função da área e da utilização 
 IPVA: Alíquota pode ser diferenciada em função do tipo e da utilização 
 IPTU: Pode ser progressivo em função do tempo, valor, uso e localização. 

o Súmula 656 (STF) – É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o 
imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel. 

Não Confisco 

• Finalidade é proibir a utilização do tributo com efeito confiscatório 
• STF – A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da TOTALIDADE da 

carga tributária 
• A verificação do caráter confiscatório da taxa é feita comparando-se o custo da atividade 

estatal com o valor cobrado a título da taxa 
• Princípio também aplicável às multas tributárias 
• STF (ADI 1.075) – Cabível, em sede de controle normativo ABSTRATO, a possibilidade de 

o STF examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não 
consfiscatoriedade 

• Limites estabelecidos pelo STF 
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o Multa Punitiva: 100% do valor do tributo 
o Multa Moratória: 20% do valor do tributo 

Irretroatividade 

o Veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. 
 Apesar de não existirem exceções ao princípio em comento, o CTN previu situações 

em que a norma pode retroagir, desde que seja expressamente interpretativa ou, 
tratando de infração, que venha a beneficiar os infratores. 

Anterioridade 

o Constituição Federal veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

o Não se submetem à anterioridade: 
 Prazo de recolhimento 
 Redução ou extinção de desconto 
 Mera atualização Monetária 
 Revogação de isenção, salvo no caso de revogação de isenção do IR quando em 

caráter extrafiscal. 
o Exceções 

 II, IE, IPI e IOF 
 Imposto Extraordinário de Guerra 
 Empréstimo Compulsório no caso de guerra ou calamidade 
 Contribuições para financiar a Seguridade Social 
 ICMS Monofásico 
 CIDE Combustível 

 

Anterioridade Nonagesimal 

o Veda a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada 
a lei que os instituiu ou aumentou, observada a anterioridade 

o Exceções: 
 II, IE e IOF 
 Impostos Extraordinários de Guerra 
 Empréstimos Compulsórios em caso de guerra ou calamidade 
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 Base de Cálculo do IPVA e do IPTU 
 Imposto de Renda 

 
ANTERIORIDADE x NOVENTENA 

Tributos Aplica-se 
Anterioridade? 

Aplica-se 
Noventena? 

IPI NÃO SIM 
Contribuições da Seguridade Social NÃO SIM 
IR SIM NÃO 
Alteração da BC do IPTU e do IPVA SIM NÃO 
II, IE, IOF, IEG, EC (guerra ou calamidade) NÃO NÃO 
Reduzir / Restabelecer Alíquota ICMS-
Combustível e CIDE-Combustível NÃO SIM 

 

Uniformidade Geográfica 

• Art. 151, I (CF) – É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o 
território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação à Estado, Distrito 
Federal ou Município, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País. 

 

Lançamento e Crédito Tributário 

Lançamento 

o Art.142, CTN -  Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 
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o Quando da realização do lançamento, a autoridade administrativa deve se ater à legislação 

aplicável, bem como à data do câmbio a ser utilizado, no caso de valor tributário expresso 
em moeda estrangeira. Para facilitar a memorização, segue esquema do Prof. Fábio Dutra: 

 
o Depois de regularmente notificado ao sujeito passivo, o lançamento só pode ser alterado 

mediante: 
 Impugnação do Sujeito Passivo; 
 Recurso de Ofício; 
 Iniciativa de Ofício. 

o Modalidades de Lançamento: 
 Lançamento de Ofício – Realizado pela autoridade administrativa sem a participação 

do sujeito passivo. 
 Lançamento por Declaração – Realizado com base na declaração apresentada pelo 

sujeito passivo, na qual se informam os elementos de fato que vão subsidiar o Fisco 
com elementos para que seja constituído o crédito tributário. 

 Lançamento por Homologação – Sujeito passivo fica obrigado a realizar o cálculo do 
tributo e o seu pagamento antecipado, sem prévio exame da autoridade 
administrativa, ficando sujeito à posterior homologação por parte desta. 
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o A revisão de ofício do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da 
Fazenda Pública. 

Crédito Tributário 

o É constituído pelo lançamento, tornando a obrigação tributária exigível; 
o Decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta; 

 

ICMS 

Principais pontos 
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Responsabilidade Tributária 

Modalidades de Responsabilidade 

o Por Substituição – Desde a ocorrência do fato gerador. A sujeição passiva recai sobre uma 
pessoa diferente daquela que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. 

o Por Transferência – A obrigação nasce sobre determinado devedor e, em virtude de evento 
descrito em LEI, há transferência da sujeição passiva. Pode ser: 
 Por Sucessão 
 Por Solidariedade 
 De Terceiros 

 

Responsabilidade na Sucessão Causa Mortis 

 

Responsabilidade na Transmissão de Bens Móveis 

o Art.130, CTN – Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria, sub-rogam-se na 
pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova da quitação. 
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Responsabilidade na Sucessão Empresarial 

 

Responsabilidade de Terceiros 

o Atuação Regular: 

 
o Atuação Irregular: 

 Art.135, CTN: 
 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações 

tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos: 

• As pessoas referidas no art. 134 
• Os mandatários, prepostos e empregados 
• Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado. 

Responsabilidade Solidária 
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Extinção do Crédito Tributário 

Modalidades de Extinção 

o Pagamento 
o Compensação 
o Transação 
o Remissão 
o Prescrição e Decadência 
o Conversão do Depósito em Renda 
o Pagamento antecipado e a homologação 
o Consignação em pagamento 
o Decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que 

não mais possa ser objeto de ação anulatória 
o Decisão Judicial passada em Julgado 
o Dação em pagamento em bens móveis, na forma e condições concedidas pela lei. 
 

Pagamento 

o A imposição de penalidade não exclui o pagamento integral do crédito tributário; 
o O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento das outras prestações 

em que se decomponha ou de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos; 
o No caso de a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento ocorrerá 

em 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento; 
o Imputação em Pagamento: 

 
o No caso de o tributo ter sido pago indevidamente, o sujeito passivo faz jus à restituição, 

independente de prévio protesto, seja qual for a modalidade de pagamento; 
o Restituição de Tributos Indiretos: 

 
o Prazo para pleitear restituição: 
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 5 anos da: 
 Data da extinção do crédito tributário 
 Data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado 

a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a 
decisão condenatória. 

 

Decadência 

o Prazo para que a autoridade promova o lançamento 
o Regra geral – Cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado. 
o Antecipação da Contagem – O direito de lançar se extingue definitivamente com o decurso 

do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha sido iniciada a constituição do 
crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 

o Anulação do lançamento por vício formal – O direito de proceder ao lançamento extingue-se 
em cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
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Prescrição 

o Direito de exigir o crédito 
o Prazo – 5 anos, iniciando sua contagem da data da constituição definitiva do crédito 

tributário 
o Interrompem a contagem: 

 Despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 
 Protesto Judicial 
 Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor 
 Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. 
 
 

Suspensão do Crédito Tributário 

Modalidades de Suspensão do Crédito Tributário 

 

Moratória 

o É a dilatação do prazo para pagamento da obrigação tributária;  
o Pode ser concedida em Caráter Geral ou em Caráter Individual: 

o Caráter Geral: A lei generaliza os sujeitos passivos que serão beneficiados. Sendo 
assim, não há necessidade de comprovação, nem despacho individual por parte da 
autoridade administrativa. 

o Caráter Individual: O benefício é restrito a determinadas pessoas, que preencham os 
requisitos estabelecidos pela lei. A concessão, nesse caso, ocorre por meio de 
despacho de autoridade administrativa. 

o Irá abranger os seguintes créditos: 
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o ATENÇÃO: A moratória individual NÃO gera direito adquirido. 
 

Parcelamento 

o Medida criada para que os devedores inadimplentes tenham condições de cumprir com as 
obrigações tributárias. Deve ser concedido por meio de lei específica. 

o O parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas, salvo 
disposição de lei em contrário.  

 

Depósito do Montante Integral 

o Trata-se de um direito subjetivo do contribuinte, podendo ser realizado tanto na via judicial 
quanto na administrativa; 

o Decisão favorável à Fazenda Pública           Depósito é convertido em renda e o Crédito 
Tributário é extinto; 

o Decisão favorável ao Sujeito Passivo                    Sujeito Passivo deverá proceder ao 
levantamento do depósito realizado. 
 

Fiscalização Tributária 

Fiscalização 

• Art. 195, CTN - Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, 
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes 
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 

• STF, 439 – Estão sujeitos a fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros 
comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. 

• Os livros obrigatórios e os comprovantes de lançamentos devem ser conservados até que 
ocorra a prescrição. IMPORTANTE: O Legislador não previu um prazo fixo. 

• STF – As autoridades fiscais podem requisitar aos bancos as informações financeiras dos 
contribuintes, sem prévia autorização judicial 
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• Termo de Início de Fiscalização 

 

Sigilo Fiscal 

• Art. 198, CTN - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, 
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do 
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre 
a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. 

• Exceções ao Sigilo Fiscal 

 

Dívida Ativa 

• Art. 201, CTN - Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o 
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. 

• Art. 204, CTN – A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e 
tem o efeito de prova pré-constituída. 

• Art. 204, parágrafo único, CTN - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 

 

Certidão Negativa 

• São documentos que comprovam a inexistência do débito de determinado contribuinte, 
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de certos tributos ou que dizem respeito a determinados períodos. 
• O prazo para a fazenda emiti-la é 10 dias. 

 

 

 

Simples Nacional 

Principais Pontos 

o A CF/88, em seu art. 179, diz:  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas 
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 
redução destas por meio de lei; 

o Ainda, o art.146, também da CF/88, diz que caberá a Lei Complementar definir o tratamento 
diferenciado e favorecido que será concedido às microempresas e empresas de pequeno 
porte; 

o A Lei Complementar, supracitada, poderá instituir regime único de arrecadação dos impostos 
e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observando o 
seguinte: 

o Será opcional para o contribuinte; 
o Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; 
o Recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos 

pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção 
ou condicionamento; 

o A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes 
federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes; 
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o Requisitos para ser enquadrado como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 
(EPP): 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

 
Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 
 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

Princípios Tributários e o IPI  

 

Industrialização 

Legislação Tributária 

Assunto 
 

% de cobrança 

Decreto 9.580/2018 - Regulamento do IR 59,04% 
Demais normativos sobre o IR 18,07% 

Instruções Normativas 16,87% 
Demais normativos sobre o IPI 3,61% 

Decreto 7.212/2012 - Regulamento do IPI 2,41% 
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o Definição: 

 
o Exemplos de Operações de Industrialização: 

 

Incidência do IPI e Classificação dos Produtos 

• Campo de Incidência do IPI, de acordo com o Regulamento do IPI, abrange todos os 
produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas, ainda, as 
disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que 
corresponde a notação NT (Não tributado); 

• Classificação: 
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Contribuintes 

 

Domicílio Tributário 

 

Fato Gerador 

o Desembaraço Aduaneiro de produto de procedência estrangeira; 
o Saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial. 
 

Base de Cálculo do IPI 

• Produtos de procedência estrangeira: 
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o Valor que servir ou que serviria de base de cálculo dos tributos aduaneiros, por 
ocasião do despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos 
encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis; 

o Valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento equiparado a 
industrial. 

• Produtos nacionais – Valor total das operações de que decorrer a saída do 
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. 

Créditos do IPI e Princípio da Não Cumulatividade 

• Aquisição de Insumos e Revenda de Produtos: 

 

• Não se admite crédito de IPI nas aquisições de bens destinados ao ativo permanente; 

• Aquisições de produtos pelos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional não 
ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo à matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem; 

• O RIPI vedou o benefício do crédito presumido de IPI às pessoas jurídicas sujeitas à 
incidência não cumulativa das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS 

 

Recolhimento do IPI 
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Regimes Fiscais 

• Benefícios Fiscais Relativos aos Produtos Industrializados na Zona Franca de Manaus: 
o Para consumo interno: ISENÇÃO! Salvo: Armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e 

automóveis de passageiros; 
o Para outro ponto do país: ISENÇÃO! Salvo: Armas e munições, fumo, bebidas 

alcoólicas, automóveis de passageiros, toucador e perfumes; 
o Bens de Informática: ISENÇÃO! Salvo: Armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, 

automóveis de passageiros, toucador e perfumes + restrições; 
o Para o Exterior: Imunidade. 

Obrigações Acessórias 

• Rotulagem, marcação e numeração dos produtos; 
• Aplicação de selos de controle sobre os produtos; 
• Obrigações específicas para os transportes, adquirentes e depositários de produtos; 
• Registro especial para determinadas pessoas jurídicas; 

 

Cigarros 

• Cigarros destinados à exportação não poderão ser vendidos nem expostos à venda no País; 
• São considerados como produtos estrangeiros introduzidos clandestinamente no território 

nacional, para todos os efeitos legais, os cigarros nacionais destinados à exportação que 
forem encontrados no País, salvo se em trânsito nos casos previstos no art. 343 do RIPI: 

Art. 343:   A exportação dos produtos do Código 2402.20.00 da TIPI deverá ser 
feita pelo respectivo estabelecimento industrial, diretamente para o importador no 
exterior, admitindo-se, ainda (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 8º): 

I - a saída dos produtos para uso ou consumo de bordo em embarcações ou 
aeronaves de tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda 
conversível (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 8º, inciso I); 

II - a saída, em operação de venda, diretamente para as lojas francas nos termos 
e condições estabelecidos pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976 (Decreto-Lei 
nº 1.593, de 1977, art. 8º, inciso II , e Lei n o 11.371, de 2006, art. 13); e 

III - a saída, em operação de venda a empresa comercial exportadora, com o fim 
específico de exportação, diretamente para embarque de exportação ou para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6006.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1593.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1593.htm#art8i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1455.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1455.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1593.htm#art8ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11371.htm#art13
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recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 39, caput e § 2º). 

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza - 
IR 

Conceitos Básicos sobre o IR 

• É um imposto com finalidade marcantemente fiscal; 
• É um tributo não contraprestacional; 
• É um tributo de arrecadação não vinculada; 
• Deve obedecer aos seguintes critérios: Generalidade, Universalidade e progressividade; 
• Deve obediência aos seguintes princípios: Legalidade, Isonomia, Capacidade Contributiva, 

Não Confisco, Irretroatividade e Anterioridade Anual; 
• É exceção ao princípio da Anterioridade Nonagesimal; 
• O fato gerador é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de 

proventos de qualquer natureza; 
 

Contribuintes 

• É o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer 
natureza; 

• O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem 
percebidos, sem prejuízo do ajuste anual; 

• O cumprimento das obrigações que incumbirem aos menores e aos incapazes será de 
responsabilidade de seu representante; 

• Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal (Regras aplicáveis à união estável e a à 
separação de fato): 

o Declaração separada: Cada cônjuge apresenta uma declaração. 
 Rendimentos Próprios: Cada cônjuge declara o seu; 
 Rendimentos produzidos pelos bens comuns: 50% dos rendimentos na 

declaração de cada.  
 Bens Comuns: Relacionados por apenas um dos cônjuges ou o declarante. 

o Declaração Conjunta: O casal apresenta apenas uma declaração. 

Fato Gerador do IRPF – Rendimento Bruto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9532.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9532.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9532.htm#art39%C2%A72
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Fato Gerador do IRPF – Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis (Principais) 

• Isenções específicas para rendimentos decorrentes do trabalho: 
o Servidores diplomáticos de governos estrangeiros; 
o Servidores de organismos internacionais; 
o Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros países 

no Brasil; 
o Residentes e domiciliados no Brasil que prestem serviços a embaixadas, repartições 

consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte; 

• Isentos ou não tributáveis: 
o Auxílio alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores públicos 

federais ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; 
o Valor do salário família; 
o Contribuições empresariais ao Plano de Poupança e Investimento; 
o Contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência 

privada em favor de seus empregados e dirigentes; 
o Valor recebido a título de vale cultura; 
o Rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, 

auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente; 
o Indenização por acidente de trabalho; 
o Bolsas recebidas no programa Mais Médicos; 
o Bolsas recebidas pelos médicos-residentes; 

Regimes de Tributação 

•  Regime de Tributação Anual: Retenção Por Antecipação: 
o A base de cálculo do imposto é a diferença entre as somas de todos os rendimentos 

recebidos durante o ano calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os 
tributados exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; 

o As antecipações do imposto anual podem ser resumidas em: 
 Retenções na Fonte; 
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 Recolhimentos mensais obrigatórios; 
 Recolhimentos complementares facultativos; 
 Imposto pago no exterior; 
 Outras antecipações. 

o Cálculo resumido do IRPF Anual: 

 

• Regime de Tributação Exclusiva na Fonte: O contribuinte fica totalmente excluído da 
obrigação de pagar o imposto. Apenas a fonte pagadora é quem tem a obrigação de efetuar 
o recolhimento; 

o Principais Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva: 
 Gratificação Natalina; 
 Participação nos lucros ou resultados das empresas; 
 Rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda fixa ou de renda 

variável, inclusive operações de swap; 
 Prêmios distribuídos por meio de concursos e sorteios em geral, osb a forma de 

bens e serviços, e os pagos em dinheiro, exceto vale brinde; 
 Rendimentos recebidos no brasil por não residentes; 
 Rendimentos recebidos acumuladamente correspondentes a anos-calendário 

anteriores ao do recebimento; 
• Regime de Tributação Definitiva: Consideram-se rendimentos sujeitos à tributação definitiva 

os não sujeitos a antecipação para fins de ajuste anual, cujo recolhimento tenha sido 
efetuado pelo próprio sujeito passivo; 

o Principais rendimentos sujeitos à tributação definitiva: 
 Ganhos de capital auferidos na alienação de bens e direitos; 
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 Ganhos de capital decorrentes da alienação de moeda estrangeira mantida em 
espécie; 

 Ganhos líquidos auferidos nas operações realizadas em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; 

 Ganhos líquidos auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro; e 
 Ganhos líquidos auferidos em operações realizadas nos mercados de liquidação 

futura, fora da bolsa 

Contribuintes do IRPJ 

• Pessoas Jurídicas: 
o PJs de direito privado domiciliadas no País, sejam quais forem seus fins, nacionalidade 

ou participantes no capital; 
o Filiais, sucursais, agências ou representações no País das pessoas jurídicas com sede 

no exterior; 
o Comitentes domiciliados no exterior, quanto aos resultados das operações realizadas 

por seus mandatários ou comissários no País. 
• Equiparadas a Pessoas Jurídicas 

Responsáveis do IRPJ 

• PJ resultante da transformação de outra; 
• PJ constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão de sociedade; 
• PJ que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade cindida; 
• PF sócia da PJ extinta mediante liquidação, ou seu espólio, que continuar a exploração da 

atividade social, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual; 
• Sócios com poderes de administração, da PJ que deixar de funcionar sem proceder à 

liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da liquidação. 

Domicílio Tributário 
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Imunidades Relativas ao IRPJ 

• Templos de qualquer culto; 
• Partidos Políticos e Entidades Sindicais dos Trabalhadores; 
• Instituições de Educação e de Assistência Social; 
• Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

Isenções Relativas ao IRPJ 

• Associações e Fundações; 
• Programa Universidade para todos; 
• Entidades de Previdência Complementar:  

o Entidades fechadas de previdência complementar: isenção de IRPJ e CSLL. 
o Entidades abertas sem fins lucrativos: isenção de IRPJ. 

• Associações de Poupança e Empréstimo; 
• Sociedades de Investimento com Participação de Capital Estrangeiro; 
• ITAIPU; 
• Fundo Garantidor de Crédito – FGC. 

Fato Gerador do IRPJ 

• O IRPJ será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo 
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auferidos; 
• O fato gerador do IRPJ considera-se ocorrido no final do período de apuração do imposto, 

que, como regra, é trimestral. 
• Período de apuração do IRPJ: 

 

• Como regra, a apuração do IRPJ segue o regime de competência. Exceções a essa regra: 
o Contratos de longo prazo com entidades governamentais; 
o Vendas a prazo na atividade imobiliária; 
o Vendas de longo prazo de bens do ativo não circulante classificados como 

investimentos, imobilizado ou intangível; 
o Dos contratos de concessão de serviços públicos; 
o Variações Cambiais; 
o Lucro Presumido. 

Base de Cálculo e Alíquota do IRPJ 

• A Base de cálculo do imposto é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao 
período de apuração; 

• A base de cálculo varia conforme o regime de tributação ao qual o contribuinte esteja sujeito; 
• A alíquota do IRPJ é a mesma em qualquer regime de tributação: 15% 

 

Lucro Presumido (Principais pontos) 

• Podem optar pelo lucro presumido àquelas PJs que não estiverem obrigadas à apuração com 
base no lucro real; 

• O período de apuração é trimestral; 
• Regime de apuração: Regime de Competência ou Regime de Caixa; 
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• A receita Bruta irá compreender: 
o Produto da venda de bens nas operações de conta própria; (I) 
o Preço da prestação de serviços em geral; (II) 
o Resultado auferido nas operações de conta alheia; 
o Receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas nos 

itens I e II acima. 
• Para apurar o Lucro Presumido, a receita bruta deve ser sempre deduzida das: 

o Devoluções; 
o Vendas Canceladas; e 
o Descontos incondicionais. 

Lucro Arbitrado (Principais pontos) 

• Regime Excepcional – Pode ser efetuado de ofício pela RFB ou pelo contribuinte; 
• Período de apuração – Trimestral; 
• Hipóteses de Arbitramento: 

o Contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração 
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações 
financeiras exigidas pela legislação fiscal; 

o A escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de 
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para: 
 Identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou 
 Determinar o lucro real. 

o O contribuinte, não obrigado à tributação com base no lucro real, deixar de apresentar 
à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o 
livro caixa, na hipótese de ter optado pelo lucro presumido; 

o Contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; 

Contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária a ECF. 

 

CONTABILIDADE GERAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

Contabilidade Geral 
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Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 

  

Assunto 
 

% de cobrança 

Ativo 31,28% 
Passivo exigível 12,33% 

Estoques 10,13% 
Balanço Patrimonial (questões de nível básico e avançado) 7,05% 

Análise das Demonstrações Contábeis 6,61% 
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) 6,17% 

Contabilidade Básica (Conceitos, Escrituração, Regimes Contábeis, CPC 00) 4,85% 
Ajuste a Valor Presente (CPC 12, Lei 6.404 etc) 4,41% 

Demonstração do Resultado do Exercício (questões de nível básico e avançado) 3,96% 
Patrimônio líquido 3,08% 
Dividendos E JSCP 2,20% 

Arrendamento Mercantil (financeiro e operacional) CPC 06 2,20% 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA - CPC 09, Lei 6.404, art. 188, II) 2,20% 

Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23) 0,88% 
Mensuração a Valor Justo (CPC 46) 0,88% 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis (CPC 26, Lei 6.404, 
arts. 176 e 177) 

0,44% 

Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) 0,44% 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) 
0,44% 

Subvenção e Assistência Governamentais (CPC 07) 0,44% 
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Conceitos Fundamentais 

Conceito, Objeto e Campo de Aplicação 

o Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de 
registro dos atos e fatos de uma administração econômica. 

o Objeto = Patrimônio = conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada 
entidade. 

o Campo de Aplicação = Aziendas = patrimônio gerido de maneira organizada. 
 Aplica-se a entidades com e sem fins lucrativos -> entidades econômico-

administrativas. 

Finalidade 

o Fornecer informações úteis para a tomada de decisão pelos usuários, através do controle 
do patrimônio. 

Técnicas Contábeis 

o Escrituração 
o Demonstrações Contábeis 
o Análise das Demonstrações Contábeis 
o Auditoria 

Usuários 

o As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em 
geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de 
determinados grupos de usuários. 

o Os investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais são 
os principais usuários aos quais se destinam os relatórios financeiros para fins gerais. 

o Relatórios financeiros para fins gerais: 
 Não fornecem nem podem fornecer todas as informações de que necessitam os 

usuários. 
 Não se destinam a apresentar o valor da entidade que reporta, mas fornecem 

informações para auxiliar os usuários a estimarem seu valor. 

Estrutura Conceitual (CPC 00) 

Características Qualitativas de Informações Financeiras Úteis 

o Se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar 
fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações 



 

72 

 

financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. 
 as características qualitativas de melhoria não podem tornar informações úteis se 

essas informações forem irrelevantes ou não fornecerem representação fidedigna. 
Algumas vezes, certa característica qualitativa de melhoria pode ter de ser 
diminuída para maximizar outra. 

Características Qualitativas Fundamentais 

o Relevância: capacidade de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários, ainda que 
alguns usuários optem por não tirar vantagem delas ou já tenham conhecimento delas a 
partir de outras fontes. Materialidade é um aspecto da relevância. 
 Informações financeiras são capazes de fazer diferença em decisões se tiverem 

valor preditivo ou valor confirmatório (feedback), ou ambos. 
o Representação fidedigna: informação completa, neutra e isenta de erros. Princípio da 

essência sobre a forma.  

Características Qualitativas de Melhoria 

o Comparabilidade: permite aos usuários identificar e compreender similaridades e 
diferenças entre, no mínimo, duas informações sobre entidades diferentes ou sobre 
períodos diferentes da mesma entidade. 
 Consistência proporciona a comparabilidade. 
 Comparabilidade não é igual a uniformidade.  

o Verificabilidade: diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar 
ao consenso, embora não a acordo necessariamente completo, de que a representação 
específica é representação fidedigna. 

o Tempestividade: disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que 
sejam capazes de influenciar suas decisões. 

o Compreensibilidade: classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e 
conciso as torna compreensíveis. Não significa omitir informações complexas, posto que 
tornaria as demonstrações incompletas. 

Elementos das Demonstrações Contábeis 

o Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados. 
 Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios 

econômicos. 
 Controle ≠ Propriedade. 

o Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como 
resultado de eventos passados. 
 Obrigação pode ser legal ou presumida (formalizada ou não formalizada). 

o Patrimônio Líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de 
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todos os seus passivos. 
o Receitas são aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no 

patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos 
sobre o patrimônio (aportes de capital pelos sócios).  

o Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções 
no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos 
sobre o patrimônio (distribuições aos sócios). 

Critérios de Reconhecimento 

o Um item que se enquadre nas definições deve ser reconhecido se: 
 for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a 

entidade ou flua da entidade; e 
 o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. 

Bases de Mensuração 

o Custo histórico:  
 Custo histórico do ativo: valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do 

ativo. Contraprestação paga + custos de transação.  
 Custo histórico do passivo: valor da contraprestação recebida para incorrer ou 

assumir o passivo menos custos de transação. 
o Valor justo: preço que seria recebido pela venda de ativo ou que seria pago pela 

transferência de passivo em transação não forçada entre participantes do mercado na data 
de mensuração. Não reflete os custos de transação. 

o Valor em uso (ativos): valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter com 
o uso de ativo e sua alienação final.  

o Valor de cumprimento (passivos): valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera 
obter do uso de ativo e de sua alienação final.  

o Custo corrente: custo do ativo ou valor da contraprestação recebida pela assunção do 
passivo equivalentes na data de mensuração. 

 

Princípios Contábeis 

o Entidade: autonomia patrimonial. Necessidade da diferenciação entre o patrimônio da 
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entidade e o patrimônio dos sócios. 
o Continuidade: pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a 

mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta 
circunstância. 

o Competência: os efeitos das transações e outros eventos devem ser reconhecidos nos 
períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 

o Oportunidade: mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais visam a 
produção de informações íntegras e tempestivas. 

o Registro pelo Valor Original: componentes do patrimônio devem ser inicialmente 
registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. 

o Prudência: adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do 
passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas. Segundo o CPC 00 
(R2), está em consonância com a neutralidade, pois não significa subavaliação de ativos ou 
superavaliação de passivos. 

Patrimônio: Aspectos Iniciais 

Equação Fundamental do Patrimônio 

o Ativo total = Passivo Total (PE+PL). 
o A = P + PL. 
o Aplicação de recursos = Origem de recursos. 
o Situação Líquida Positiva: A>P, A-P>0, SL>0. 
o Situação Líquida Nula: A=P, A-P=0, SL=0. 
o Situação Líquida Negativa (Passivo a descoberto): 

A<P, A-P<0, SL<0. 
 

o Atenção!  
 PL nunca pode ser maior do que o ativo total. 
 Tanto o ativo como o passivo podem ser maiores ou iguais a zero. Jamais poderão 

ser negativos. 
 PL pode ser positivo, negativo ou nulo. 

Atos e Fatos Contábeis 

o Atos contábeis: eventos que não resultam em variação no patrimônio da entidade. 
o Fatos contábeis: eventos que alteram o patrimônio da entidade. 

 Permutativos (qualitativos): alteram a composição do patrimônio, mas não o saldo 
patrimonial. 

  Modificativos (quantitativos): alteram o saldo patrimonial da entidade. 
• Modificativo aumentativo: provocam variação positiva no patrimônio líquido. 
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• Modificativo diminutivo: provocam variação negativa no patrimônio líquido.  
• Mistos: provocam alteração na composição do patrimônio e alteração no 

saldo patrimonial. Podem ser fatos mistos aumentativos ou diminutivos. 

Contas Contábeis 

Método das partidas dobradas 

o A todo o débito corresponde um ou mais créditos, sendo que o total de débito é 
exatamente igual ao total de crédito ($débitos = $créditos). 

Natureza das contas 

o Contas do ativo e despesas possuem natureza DEVEDORA -> saldo da conta aumenta 
pelo débito e diminui pelo crédito. 

o Contas do passivo (P+PL) e receitas possuem natureza CREDORA -> saldo da conta 
aumenta pelo crédito e diminui pelo débito. 

o Para as contas redutoras, o raciocínio é inverso. 
 Contas redutoras do ativo possuem natureza credora. 
 Contas redutoras do passivo (P+PL) possuem natureza devedora. 

Regimes de Apuração 

o Regime de Caixa: receitas e despesas devem ser reconhecidas quando os recursos 
financeiros são efetivamente recebidos (receitas) ou pagos (despesas). 

o Regime de Competência: receitas e despesas devem ser reconhecidas no momento de 
ocorrência do fato gerador, independentemente de recebimentos ou pagamentos. 

Escrituração 

Conceito 

o Escrituração Contábil é a técnica utilizada para o registro dos fatos contábeis. A 
escrituração é realizada por meio de lançamentos. 

Obrigatoriedade 

o Código Civil: Estão obrigados a manter a escrituração contábil os empresários e 
sociedades empresárias. 
 Exceções: produtor rural e pequeno empresário (MEI).  

Livros Contábeis 



 

76 

 

 

 

o Livro Caixa: registro de todos os recebimentos e pagamentos realizados. Não existe 
determinação na legislação aplicável quanto à escrituração do livro Caixa. 

Formalidades da escrituração contábil 

o Elementos essenciais do lançamento: data, conta devedora, conta credora, histórico e 
valor. 

o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o período de 
30 dias, desde que atendidas exigências de documentação e autenticação. 

o Formalidades extrínsecas: se não forem observadas, invalidam todo o livro diário, o qual 
passa a fazer prova apenas contra o contribuinte. 
 Ex.: livro deve ser encadernado, folhas numeradas sequencialmente, termo de 

abertura e de encerramento assinados pelo titular da entidade e pelo contador, ou 
assinatura digital + registro público. 

o Formalidade intrínsecas: se não forem observadas, invalidam o lançamento. 
 Ex.: lançamentos devem obedecer a método uniforme, língua e moeda nacionais, 

ordem cronológica, sem rasuras e espaços em branco. 

Fórmulas de Lançamento 

 

Erros de escrituração e correção 

o Principais erros de escrituração: título, valor, inversão, duplo registro, omissão, histórico 
incorreto. 

o Formas de correção: 
 Estorno: lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o integralmente. 
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Envolve dois lançamentos: o de estorno e o lançamento correto. 
 Transferência: estorno parcial. Transposição de registro para a conta adequada. 

Envolve um único lançamento. 
 Complementação: aumenta ou reduz o valor anteriormente registrado. Envolve um 

único lançamento. 

Balancete de Verificação 

o Objetivo: verificar se o método das partidas dobradas foi obedecido. Saldo devedor = 
Saldo credor. Não obrigatório, levantado apenas para fins operacionais. 

o O somatório dos saldos devedores ser igual ao somatório dos saldos credores não 
significa que a escrituração está 100% correta. 
 Existem erros que não podem ser detectados pelo levantamento do balancete, quais 

sejam: omissão de registro, erro de título, determinados registros em duplicidade, 
entre outros. 

Demonstrações Contábeis: apresentação e elaboração 

Objetivo 

o O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da 
posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que 
seja útil aos principais usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. 
 Também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração. 

 

Conjunto de Demonstrações contábeis 

1 A elaboração da DLPA é dispensada, desde que 
seja elaborada a DMPL. 
2: A companhia fechada com patrimônio líquido, na 
data do balanço, inferior a 2 milhões de reais, está 
dispensada da elaboração da DFC. 
3: DVA somente é obrigatória para as sociedades 
anônimas de capital aberto. 

o Nas demonstrações, as contas semelhantes 
poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão 
ser agregados, desde que indicada a sua natureza e 
não ultrapassem 0,1 do valor do respectivo grupo de 

contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou 
"contas-correntes". 

Lei 6.404/76 CPC 26 
BP BP 
DRE DRE 
DLPA1 DRA 
DFC2 DMPL 
DVA3 DFC2 

 DVA3 

 Notas Explicativas 
 Infos. Comparativas 

período anterior 
 BP início período 

mais antigo 
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o O conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser apresentado pelo menos 
anualmente. 

Balanço Patrimonial (BP): Ativo e Passivo 

Conceito 
o Representa a posição estática no Patrimônio da entidade em uma determinada data. 
o No ativo, contas são dispostas em ordem decrescente de liquidez. 
o No passivo, contas são dispostas em ordem decrescente de exigibilidade. 

Estrutura 

 

o AC é composto pelos bens e direitos de curto prazo, assim considerados aqueles que a 
companhia espere que sejam realizados até 12 meses após a data do BP. 
 Na empresa em que o ciclo operacional tiver duração maior que o exercício social, 

a classificação no circulante terá por base o prazo desse ciclo. 

Grupos e Subgrupos 



 

79 

 

 

Observações sobre Ativo 

o Disponibilidades representam basicamente os bens numerários: caixa e equivalentes de 
caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, numerários em trânsito, entre 
outras contas. 
 Os equivalentes de caixa são aplicações ou investimentos de curto prazo, de alta 

liquidez, que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro 
e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. 

o Despesas antecipadas: No Regime de Competência, quando uma despesa ainda não foi 
incorrida, porém já foi paga pela empresa, temos então uma Despesa Antecipada, que 
configura um direito da empresa. 

o No ARLP, com exceção das disponibilidades, poderão figurar todas as demais contas 
representativas das aplicações de recursos em bens e direitos, inclusive das despesas 
pagas antecipadamente que constarem do AC, desde que tenham o prazo de realização 
superior a 12 meses ou superior à duração do ciclo operacional. 
 Operações não usuais envolvendo controladas, coligadas, diretores, acionistas ou 

participantes no lucro (ex.: empréstimos a Diretores) devem ser classificadas no 
ARLP, independentemente de prazo. 

o Os imóveis para aluguel podem ser classificados tanto no imobilizado como em 
investimentos, a depender da finalidade desse aluguel. 
 Se o aluguel estiver relacionado às atividades-fim da empresa -> imobilizado. 
 Se o aluguel não estiver relacionado às atividades-fim da empresa -> investimentos. 

Passivo 

o Receitas Antecipadas (ou diferidas, ex: aluguéis antecipados) classificam-se, independente 
do prazo, no não circulante, pois não são obrigações exigíveis da empresa. São valores 
recebidos antecipadamente que somente se tornarão receita propriamente dita quando 
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ocorrer o fato gerador (regime de competência). 

Balanço Patrimonial (BP): Patrimônio Líquido 

Composição 

o Contas representativas dos capitais próprios da entidade. Recursos advindos dos 
proprietários ou decorrentes da gestão do patrimônio. 

o Grupos: 

 

 As doações e subvenções para investimento e os prêmios na emissão de 
debêntures não são mais classificados como reservas de capital. Atualmente, 
devemos registrar como receita do exercício. 

Capital Social 

o Valores recebidos pela empresa em forma de subscrição ou no aumento do capital. Pode 
ser formado por contribuições em dinheiro ou bens avaliados em dinheiro. 

o Requisitos para constituição da companhia: 
 Subscrição de todas as ações em que se divide o capital social, por pelo menos 2 

pessoas; 
 Realização de no mínimo 10% do preço de emissão das ações subscritas em 

dinheiro; 
 Depósito da parte do capital realizado em dinheiro no Banco do Brasil ou em outro 

estabelecimento bancário autorizado pela CVM. 
o “Gasto na Emissão de Ações” não é tratado como despesa, mas como redução do capital 

social. 

Reservas de Capital 

o Valores recebidos dos proprietários ou de terceiros que não transitam pelo resultado, 
sendo registrados diretamente no PL. 

o Constituem as Reservas de Capital: 
 Ágio na emissão de ações: contribuição do subscritor que ultrapassar o valor 

nominal das ações ou o valor destinado à formação do capital social. 
 Produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. 
 Resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado. 

o Só podem ser utilizadas para: 
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 Absorção de prejuízos que ultrapassem lucros acumulados e reservas de lucros; 
 Resgate, reembolso ou compra de ações; 
 Resgate de partes beneficiárias; 
 Incorporação ao Capital Social; 
 Pagamento de dividendos de ações preferenciais. 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 

o As contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e 
do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. 
 Em regra, os valores registrados nessa conta deverão ser transferidos para o 

resultado do exercício à medida que os ativos e passivos forem sendo realizados. 

Ações em Tesouraria 

o Conta utilizada quando a empresa adquire as suas próprias ações. 
o Conta redutora do PL. 
o Empresa não pode adquirir ações não integralizadas (redução do capital social). 
o Limite de saldo = saldo de lucros acumulados + reservas, exceto reserva legal. 
o Alienação de ações em tesouraria: lucro/prejuízo deve ser creditado/debitado em reserva 

de capitais. 

Reservas de Lucros 

o O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de 
lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. 

o Reserva Legal: deve ser constituída antes de qualquer outra destinação do lucro líquido. 
 5% do Lucro Líquido do exercício. 
 Limitada a 20% do capital social. 
 Se reserva legal já constituída + reservas de capital > 30% do capital social, não é 

necessário destinar recursos à reserva legal. 
 Forma de utilização: compensar prejuízos ou aumentar o capital social. 

o Reserva estatutária: não pode restringir o pagamento de dividendos obrigatórios. 
Requisitos: 
 Indicação de sua finalidade; 
 Critérios para determinação da parcela do lucro líquido destinada à sua 

constituição; 
 Limite máximo da reserva. 

o Reserva para Contingências: finalidade de compensar, em exercício futuro, diminuição nos 
lucros decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado (ex: perdas 
cíclicas). 
 Será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a 

sua constituição ou em que ocorrer a perda. 
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o Reserva de Incentivos Fiscais: constituída pela parte do lucro líquido decorrente de 
doações e subvenções governamentais.  
 Valor relativo à reserva de incentivos fiscais pode ser excluído da base de cálculo 

do dividendo obrigatório. 
o Reserva de Retenção de Lucros: para atender a projeto de investimento, a companhia 

poderá reter parte dos lucros do exercício, a fim de constituir a reserva de retenção de 
lucros para expansão. 

o Reserva de Lucros a Realizar: no exercício em que o montante de dividendos obrigatórios 
ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, o excesso poderá ser 
destinado à constituição dessa reserva. 
 Essa reserva só pode ser utilizada para pagamento de dividendos obrigatórios. 

o Reserva Especial de Dividendo Obrigatório Não Distribuído: a companhia deverá constituir 
essa Reserva de Lucros quando tiver dividendo obrigatório a distribuir, mas sem condições 
financeiras para seu pagamento. 
 Se os lucros registrados nessa reserva não forem absorvidos por prejuízos nos 

exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a 
situação financeira da companhia. 

o Reserva Específica de Prêmio de Debêntures: constituída por parcelas do lucro líquido 
decorrentes de “prêmios de debêntures a amortizar”, inicialmente reconhecidos no passivo 
e então reconhecidos como receita conforme regime de competência.  
 Pode ser excluída da base de cálculo dos dividendos obrigatórios. 

Prejuízos Acumulados 

o É obrigatória a destinação de todo o lucro líquido do exercício para aumento do capital, 
constituição de reservas ou distribuição aos proprietários. Sendo assim, a conta Lucros ou 
Prejuízos Acumulados continua sendo utilizada como conta transitória. Entretanto, no 
balanço patrimonial, só poderá aparecer quando tiver saldo negativo, e será denominada 
de Prejuízos Acumulados. 

o Absorção de prejuízos: lucros acumulados > reservas de lucros > reserva legal > reservas de 
capital. 

Outras Contas do PL 

o Opções Outorgadas Reconhecidas: relacionada ao pagamento de serviços de seus 
administradores através de ações (instrumentos patrimoniais). 

o Ajustes Acumulados de Conversão: conta transitória utilizada para registrar variações 
cambiais de investimentos em controladas e coligadas em outras moedas. 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

Conceitos 
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o Evidencia a confrontação entre receitas e despesas da entidade, bem como a situação 
econômica da entidade. 

o Por força da Lei nº 6.404/76, as empresas utilizam o método funcional (função da despesa) 
para classificação das despesas na DRE. O outro método existente é o método da 
natureza da despesa. 

Estrutura Lei nº 6.404/76 x CPC 26 

 

o Descontos Incondicionais (comerciais): ocorre no momento da compra/venda, sem 
condições impostas para obter direito ao desconto. 
 Descontos Incondicionais Obtidos = redutora do CMV. 
 Descontos Incondicionais Concedidos = redutora da Receita de Vendas. 

o Descontos condicionais (financeiros): ocorrem em momento posterior à compra/venda, 
mediante condição imposta ao devedor.  
 Descontos Condicionais Obtidos = receita financeira. 
 Descontos Condicionais Concedidos = despesa financeira. 

o CMV = Estoque inicial + Compras líquidas – Estoque final. 
o Despesas financeiras: englobam os juros passivos, descontos condicionais concedidos, 

comissões passivas, juros sobre o capital próprio, entre outras. 
o Receitas financeiras: englobam os juros ativos, os descontos condicionais obtidos, entre 

outras. 
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o Outras receitas e outras despesas: compreendem os ganhos e perdas decorrentes das 
baixas de bens ou de direitos classificados nos grupos investimentos, imobilizado e 
intangível. 

o Não há mais na Demonstração do Resultado do Exercício a expressão “resultados não 
operacionais”. 

o Participações: parcelas do resultado do exercício destinadas a debenturistas, empregados, 
administradores, partes beneficiárias e fundos de assistências/previdência de empregados 
(DEAPF). 
 Base de cálculo = resultado após deduções – prejuízos acumulados + JSCP.  
 Lembrar de calcular as participações na ordem DEAPF, e de calcular a próxima 

participação sobre o lucro remanescente depois de deduzida a participação 
anterior. 

o Lucro Líquido por Ação = Lucro Líquido do Exercício/Total de ações. 
o Os resultados das Operações Descontinuadas devem ser apresentados separadamente na 

DRE. 

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

Objetivo 

o Avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as 
necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. 

Obrigatoriedade 

o Obrigatória para Sociedades Anônimas. 
o Facultativa para cias fechadas com PL inferior a 2 milhões de reais. 

DFC 

o Segrega as informações sobre fluxos de caixa em três fluxos: das operações, dos 
financiamentos e dos investimentos. 

o Atividades Operacionais: principais atividades geradoras de receita da entidade e outras 
atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. 

o Atividades de Investimento: são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo 
prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. 

o Atividades de Financiamento: são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na 
composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. 

o Atenção: 
 Juros recebidos ou pagos: atividades operacionais 

• Excepcionalmente: investimento (recebidos) ou financiamento (pagos) 
 Dividendos e JSCP recebidos: atividades operacionais 

• Excepcionalmente: investimento 
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 Dividendos e JSCP pagos: atividades de financiamento  
• Excepcionalmente: operacionais 

Métodos de elaboração 

o Método Direto: as principais classes de recebimentos brutos (entradas de caixa) e 
pagamentos brutos (saídas de caixa) são divulgadas. 

o Método Indireto (método da reconciliação): o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos 
efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos apropriações por 
competência sobre recebimentos ou pagamentos em caixa operacionais, e pelos efeitos 
de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de 
investimento ou de financiamento. 

o A diferença entre os dois métodos reside na apresentação dos fluxos de caixa das 
atividades operacionais. Os demais fluxos seguem o mesmo raciocínio nos dois métodos. 

o O ciclo operacional elaborado pelo método indireto é o fluxo de caixa mais cobrado em 
provas: 

 

o Demais fluxos de caixa: 
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Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

Conceitos 

o A DVA demonstra o valor da riqueza gerada pela companhia, sua distribuição entre 
trabalho, governo e capital (terceiros e próprio), e a parcela da riqueza não distribuída. 

o Fundamentada em conceitos macroeconômicos, busca representar a parcela de 
contribuição da entidade na formação do PIB. 

o Elaboração e divulgação obrigatória para as companhias abertas. 
 Companhias fechadas estão dispensadas. 

Estrutura 

 

o Receitas: correspondem ao faturamento bruto (incluem tributos). 
o Impostos, taxas e contribuições: inclui INSS (FGTS entra em “pessoal”), imposto de renda, 

CSLL etc.  

Estoques 

Custo dos Estoques 
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o Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios; em processo de 
produção para venda; ou na forma de insumos para produção de itens para venda ou 
prestação de serviços. 

o O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, 
bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização 
atuais. 
 Compõe o custo do estoque: 

• Custo de aquisição/transformação. 
• Impostos NÃO recuperáveis. 
• Frete, seguro, manuseio (quando pagos pelo comprador – regra geral). 
• Outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, 

materiais e serviços. 
• Valor normal de desperdício. 

 Não compõe o custo do estoque: 
• Descontos comerciais e abatimentos. 
• Impostos recuperáveis. 
• Valor anormal de desperdício. 
• Despesas administrativas não atribuíveis. 
• Despesas de comercialização. 
• Gastos de armazenamento, a menos que sejam necessários para o processo 

produtivo. 
 Atenção: O valor dos custos fixos alocado a cada produto NÃO deve ser 

aumentado em caso de baixo volume de produção. Entretanto, o valor dos custos 
fixos alocado a cada produto DEVE ser diminuído em caso de volume 
anormalmente alto de produção. 

Mensuração 

o Custo ou Valor Realizável Líquido (VRL), dos dois o menor. 
 Valor Realizável Líquido: preço de venda estimado no curso normal dos negócios 

deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados 
necessários para se concretizar a venda. 

• Não confunda com valor justo! Os dois não serão necessariamente iguais. O 
primeiro é um valor específico para a entidade, o segundo já não é. 

o Exceções: commodities (mercadorias fungíveis) mensuradas ao valor justo deduzidos os 
custos de venda; e produtos agrícolas mensurados pelo valor realizável líquido. 

Contabilização 

o Na data de aquisição: 
 D – Estoques (AC) 

C – Disponível (AC) 
o Caso verifique-se, em período posterior, que VRL < custo: 
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 D – Despesa com perda por redução ao VRL (DRE) 
C – Perda por redução ao VRL (AC – redutora de estoques) 

o Caso, em período posterior, verifique-se aumento do VRL: 
 D – Perda por redução ao VRL (AC – redutora de estoques) 

C – Reversão de perda por redução ao VRL (DRE receita) 

Tipos de Inventário 

o Inventário periódico: estoques são avaliados na data do balanço. 
 CMV = Estoque inicial + Compras Líquidas – Estoque final 
 Compras Líquidas = Compras Brutas + fretes + seguros – abatimentos – devoluções 

de compras – descontos incondicionais obtidos 
o Inventário permanente: estoques são controlados de forma contínua, através de fichas de 

estoque. 

Critérios de Avaliação  

o Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS). 
o Último que Entra, Primeiro que Sai (UEPS) -> estoque final DEFASADO. Esse critério não é 

admitido pela legislação do imposto de renda e normas internacionais. 
o Média Ponderada Móvel (MPM). 
o Em uma economia inflacionária, 

 PEPS: estoque e lucro brutos superavaliados e CMV subavaliado. 
 UEPS: estoque e lucro brutos subavaliado e CMV superavaliados. 

Operações com Mercadorias 

Resultado com mercadorias/Lucro Bruto 

o Receita Bruta 
(-) Devoluções/abatimentos/cancelamentos de vendas 
(-) Descontos incondicionais concedidos 
(-) Tributos s/ vendas 
(=) Receita líquida 
(-) CMV 
(=) Resultado com mercadorias/Lucro Bruto 

Tributos 

o ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Imposto “por dentro”. 
o IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados. Imposto “por fora” (se o preço da 

mercadoria é 100 e o IPI é de 10% = R$10, o valor da nota fiscal será de R$ 110). 
o PIS: Programa de Integração Social. Tributo “por dentro”.  
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o COFINS: Contribuição para Seguridade Social. Tributo “por dentro”. 
 Alíquotas do PIS e COFINS variam caso sejam recuperáveis/não cumulativos (1,65% 

e 7,6%) ou não recuperáveis/cumulativos (0,65% e 3%). 

Ativo Imobilizado 

Conceitos 

o Ativo imobilizado: item tangível destinado à manutenção das atividades da entidade, o 
qual se espera utilizar por mais de um período.  

Mensuração 

o Custo de aquisição (-) depreciação/amortização/exaustão (-) perda por redução ao valor 
recuperável. 

o Compõe o custo do ativo imobilizado: 
 Custo de aquisição. 
 Impostos NÃO recuperáveis. 
 Custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em local e condições 

necessárias ao seu funcionamento. Exemplos: 
• Benefícios aos empregados, quando diretamente atribuíveis. 
• Preparação do local. 
• Frente e manuseio. 
• Instalação e montagem. 
• Testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente. 
• Honorários profissionais. 

o Não compõe o custo do ativo imobilizado: 
 Descontos comerciais. 
 Abatimentos e semelhantes. 
 Abertura de nova instalação. 
 Introdução de novos produtos ou serviços. 
 Transferência das atividades para novo local, reinstalação. 
 Manutenções periódicas. 
 Prejuízos operacionais iniciais. 
 Custos de treinamento. 
 Custos administrativos. 

Baixa 

o Ativo imobilizado deve ser baixado: 
 Quando for alienado; ou 
 Quando não houver expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de 

sua utilização ou alienação.  
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Depreciação, Amortização e Exaustão 

Conceitos 

o Depreciação: alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida 
útil, em razão de fatores como desgaste pelo uso, ação do tempo e/ou obsolescência. 

o Vida útil: período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou o número 
de unidades de produção que a entidade espera obter com o uso do ativo. 

o Valor residual: valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após 
deduzidas as despesas estimadas de venda. 

o Valor depreciável: custo (-) valor residual. 
o Despesa com depreciação = taxa de depreciação * (valor depreciável – depreciação 

acumulada). 
o Amortização: alocação sistemática do valor de ativos intangíveis. 
o Exaustão: alocação sistemática do valor de ativos relativos à exploração de recursos 

minerais ou florestais. 

Métodos de depreciação 

o Método Linear (método das quotas constantes): despesa de depreciação = valor 
depreciável/vida útil. Prestar atenção se a questão fornece os períodos em meses ou anos, 
bem como a data de início e fim da depreciação. 

o Outros métodos: soma dos dígitos, horas trabalhadas, unidades produzidas. 
 Depreciação acelerada: aplicação de coeficientes sobre a taxa normal de 

depreciação, de acordo com o nível de produção. 

Outras disposições sobre depreciação 

o Método de depreciação, vida útil do bem e valor residual devem ser revisados pelo menos 
ao final de cada exercício.  

o Depreciação se inicia quando o ativo está disponível para uso (local e condições 
pretendidas pela administração). 

o Depreciação deve ser cessada quando o ativo for classificado como mantido para venda 
ou na data que for baixado, o que ocorrer primeiro. 

o Em nenhuma hipótese o valor da conta de depreciação acumulada pode ultrapassar o 
custo de aquisição. 

o Não são depreciados: 
 Terrenos (edifício construído no terreno é separável e possui vida útil limitada, 

portanto é depreciável); 
 Prédios e construções não alugados nem utilizados nas atividades usuais da 

entidade, ou destinados à revenda; 
 Bens que aumentam de valor com o tempo (ex: obras de arte); 
 Bens de pequeno valor; 
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 Bens com vida útil econômica inferior a 1 ano. 

Redução ao Valor Recuperável 

Conceitos 

o Teste de recuperabilidade: confronto entre o valor contábil e o valor recuperável do bem, 
realizado para assegurar que o ativo esteja registrado contabilmente por valor que não 
exceda seu valor recuperável. É aplicado ao ativo imobilizado e ao ativo intangível. 

o Valor recuperável: maior valor entre valor líquido de venda do ativo e valor em uso. 
o Valor em uso: valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter com o uso 

do ativo. 
o Valor líquido de venda: valor obtido na venda do ativo em transação não forçada entre 

participantes do mercado, deduzidas as despesas necessárias para que a venda ocorra 
(assemelha-se ao valor justo). 

o Valor contábil: valor pelo qual o ativo é reconhecido (-) depreciação acumulada (-) perda 
por redução ao valor recuperável. 

Periodicidade 

o Em regra, ao fim de cada período deve ser avaliado se existe alguma indicação de 
desvalorização de ativos. Apenas se houver indícios, deve ser realizado o teste de 
recuperabilidade. 
 Exceção: devem ser testados no mínimo anualmente, independentemente de 

indícios de desvalorização, os seguintes ativos: 
• Intangível com vida útil indefinida; 
• Intangível não disponível para uso; 
• Goodwill em combinação de negócios. 

Reconhecimento e Mensuração 

o Teste de recuperabilidade: 
 Se Valor contábil > Valor recuperável = perda por desvalorização. 
 Se Valor contábil < Valor recuperável = nada deve ser feito. 

o Eventual perda por desvalorização deve ser reconhecida no resultado do período 
(despesa). 
 Contabilização: 

• D – Perda por desvalorização (DRE – despesa) 
C – Perda estimada por redução ao valor recuperável (redutora da conta do 
ativo) 

o Pode ocorrer a reversão de perda por redução ao valor recuperável, EXCETO no caso de 
Goodwill (ágio por expectativa de rentabilidade futura). 
 Limite da reversão = valor contábil do ativo antes das perdas por desvalorização. 
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 D – Perda estimada por redução ao valor recuperável (redutora da conta do ativo) 
C – Reversão de perda por desvalorização (DRE – receita) 

Ativo Intangível 

Definição 

o Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. 
 Um ativo é identificável quando: 

• For separável (puder ser separado da entidade); OU 
• Resultar de direitos contratuais ou legais, independentemente de tais direitos 

serem transferíveis ou separáveis da entidade. 

Critérios de Reconhecimento 

o Atender à definição de ativo intangível; e 
o Atender aos critérios de reconhecimento de ativos: 

 Provável geração de benefícios econômicos futuros; e 
 Mensuração confiável. 

Mensuração 

o Custo de aquisição (-) amortização (-) perdas por redução ao valor recuperável. 
o Compõe o custo do ativo intangível: 

 Custo de aquisição. 
 Impostos NÃO recuperáveis. 
 Custos diretamente atribuíveis. Exemplos: 

• Benefícios aos empregados, quando diretamente atribuíveis. 
• Testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente. 
• Honorários profissionais, quando diretamente atribuíveis. 

o Não compõe o custo do ativo imobilizado: 
 Descontos comerciais. 
 Abatimentos e semelhantes. 
 Introdução de novos produtos ou serviços. 
 Transferência das atividades para novo local, reinstalação. 
 Prejuízos operacionais iniciais. 
 Custos de treinamento. 
 Custos administrativos. 

o Ativo intangível com vida útil indefinida NÃO deve ser amortizado, porém deve ser 
aplicado o teste de recuperabilidade.  

Ativos intangíveis gerados internamente 
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o Goodwill gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo. 
o Marcas geradas internamente geralmente não devem ser reconhecidas como ativo 

intangível. 
o Demais ativos intangíveis gerados internamente: 

 
 

Investimentos 

Conceitos 

o Coligada: entidade sobre a qual a investidora possui influência significativa. 
o Influência significativa: poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e 

operacionais de uma investida, sem que haja o controle individual ou conjunto dessas 
políticas. Presume-se que a investidora possui influência significativa quando possui 20% 
ou mais do poder de voto da investida (presunção relativa). 

o Controlada: entidade na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras 
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores (mais que 50% das ações com direito a voto). 

o Método de Equivalência Patrimonial (MEP): método de contabilização por meio do qual o 
investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a 
participação do investidor sobre lucros ou prejuízos da investida. 

o Controle conjunto: decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento 
unânime das partes. 

o Empreendimento controlado em conjunto (joint venture): é um acordo conjunto por meio 
do qual as partes, que detêm o controle em conjunto do acordo contratual, têm direitos 
sobre os ativos líquidos desse acordo. 

MEP x Método de custo 
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Reconhecimento inicial do investimento 

o Na data da aquisição, podem ocorrer as seguintes situações: 
 Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) = Valor pago no 

investimento – Valor Justo do investimento. 
 Mais-valia = Valor justo do investimento – Valor contábil do investimento. 
 Ganho por compra vantajosa (deságio) = Valor Justo do investimento - Valor Pago 

no investimento. 
o Ganhos por compra vantajosa são reconhecidos no resultado da investidora como receita. 
o Nas Demonstrações individuais da investidora, goodwill e mais-valia são reconhecidos no 

balanço patrimonial e classificados em Investimentos (ANC), em subcontas específicas. 
o Nas Demonstrações consolidadas, mais-valia será eliminada contra os ativos e passivos que 

lhe deram origem. Goodwill será transferido para o intangível, em conta específica. 

Contabilização do MEP (realizada na investidora) 

o Investida apura lucro: 
 D – Investimentos (ANC) .... % de participação * lucro da investida 

C – Receita com MEP (DRE) .... % de participação * lucro da investida 
o Investida apura prejuízo: 

 D – Despesa com MEP (DRE) .... % de participação * prejuízo da investida 
C – Investimento (ANC).... % de participação * prejuízo da investida 

Recebimento de dividendos 

o Investimento avaliado pelo MEP: o valor recebido a título de dividendos será deduzido do 
investimento correspondente. D – Disponível (AC) C – Investimentos (ANC), pelo % de 
participação * dividendos pagos. 

o Investimento avaliado pelo custo: o valor recebido a título de dividendos será reconhecido 
como receita. D – Disponível (AC) C – Receita de dividendos (DRE) 
 Exceção: no caso destes últimos, os dividendos distribuídos no prazo de até 6 

meses após a aquisição do investimento são considerados como recuperação de 
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parte do investimento. 

Lucros não realizados 

o Os lucros não realizados decorrentes de vendas entre investidora e investida são 
eliminados para o cálculo da equivalência patrimonial.  

o Coligadas:      Controladas: 

 
 

Ajuste a Valor Presente (AVP) 

Definição 

o Ajustar um valor ao valor presente significa realizar uma estimativa corrente de um fluxo de 
caixa futuro. Ex: venda à longo prazo de mercadorias e aquisição a prazo de máquinas e 
equipamentos. 

Previsões Societárias (Lei 6.404/76) e do CPC 12  

o Elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou 
de curto prazo quando houver efeito relevante, devem ser ajustados a valor presente. 

o Quantificação do AVP deve ser realizada em base exponencial (juros compostos) “pro rata 
die” (em proporção diária, juros diários). 

o VP = VN
(1 + i)^𝒏𝒏

 

Instrumentos Financeiros 

Conceitos 

o Instrumento financeiro: qualquer contrato que origine um ativo financeiro para uma 
entidade e um passivo financeiro ou título patrimonial para outra entidade. 

o Instrumento patrimonial: é qualquer contrato que evidencie uma participação nos ativos 
de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. 

Classificações dos ativos financeiros 

o A classificação é baseada na INTENÇÃO de estabelecer ou manter relacionamento 
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operacional em longo prazo com a entidade na qual o investimento é feito. 
o Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado: objetivo de manter o ativo com o 

fim de receber fluxos de caixa contratuais que constituam exclusivamente pagamento de 
principal e juros. 

o Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes: 
objetivo de manter o ativo para recebimento de fluxos de caixa ou de vender o ativo 
(negociação futura). 

o Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: classificação residual 
(negociação imediata). 

Contabilização dos ativos financeiros 

 

 
 

Arrendamentos (leasing) 

Conceitos 

o Arrendamento operacional: riscos e benefícios inerentes à propriedade ficam com o 
arrendador. Assemelha-se a um aluguel. 

o Arrendamento financeiro: transferência dos riscos e benefícios inerentes à propriedade ao 
arrendatário. 

• Principais características do leasing financeiro: 
• Assemelha-se a um financiamento; 
• Transferência de propriedade ao final do contrato; 
• Período de arrendamento corresponde à maior parte da vida útil do 

ativo; 
• Valor presente dos pagamentos totaliza substancialmente o valor 

justo do ativo; 
o Vantagens do arrendamento operacional: 

 Para o arrendador: vantagem tributária. Não incidência de ICMS sobre operações 
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de aluguel. 
 Para o arrendatário: custo de oportunidade. O dinheiro que a empresa deixa de 

aplicar na aquisição do ativo pode ser aplicado em atividades mais rentáveis. Além 
disso, existe a vantagem de não se responsabilizar pela manutenção do bem. 

Reconhecimento e mensuração (arrendatário) 

o Independentemente do tipo de arrendamento, o arrendatário deve reconhecer um ativo 
pelo direito de uso e um passivo pelo arrendamento.  

o O ativo deve ser mensurado pelo custo, ao passo que o passivo deve ser mensurado pelo 
valor presente das obrigações de pagamento assumidas. 

Provisões, Passivos e Ativos Contingentes 

Provisões 

o Provisão: passivo de prazo ou valor incertos. 
 Não confunda provisões com passivos derivados da apropriação por competência 

(accruals), para estes últimos, não existe grau de incerteza relevante. Exemplo de 
accruals: férias e 13º a pagar. 

 Uma provisão deve ser reconhecida no Balanço Patrimonial da entidade quando 
atender aos 3 requisitos: 

• Representa obrigação presente (legal ou não formalizada) resultante de 
evento passado; 

• Seja provável a necessidade de saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação; 

• Estimativa confiável; 
 Deve ser utilizada apenas para os desembolsos para os quais foi constituída. 

o Contabilização: 
 Constituição da Provisão: 

• D – Despesa com provisão – processo X (DRE) 
C – Provisão – processo X (passivo) 

 Reversão da Provisão: 
• D – Provisão – processo X (passivo) 

C – Reversão de Provisão – processo X (DRE receita) 

Passivos Contingentes 

o Passivo Contingente é: 
 Obrigação POSSÍVEL, resultante de eventos passados, cuja existência será 

confirmada pela ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos que não estão 
totalmente sob o controle da entidade; OU 

 Obrigação PRESENTE que não satisfaz algum dos critérios de reconhecimento (não 
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é provável que seja exigida saída de recursos para liquidação da obrigação ou não 
pode ser mensurada com confiabilidade). 

o Passivos Contingentes NÃO devem ser reconhecidos nas Demonstrações da entidade.  
 Caso a probabilidade de saída de recursos seja possível, deve ser divulgado em 

notas explicativas. Caso a probabilidade seja remota, nenhuma divulgação é 
exigida. 

Ativos Contingentes 

o Ativo Contingente: ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será 
confirmada pela ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos que não estão 
totalmente sob o controle da entidade. 

o Ativos Contingentes NÃO devem ser reconhecidos nas Demonstrações da entidade.  
 Caso a probabilidade de entrada de recursos seja provável, deve ser divulgado em 

notas explicativas. Caso a probabilidade seja menos que provável, nenhuma 
divulgação é exigida.  
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Dividendos 

Contabilização dos Dividendos 

o Dividendos Obrigatórios: contabilizados no Passivo, na data de fechamento das DCs. 
o Dividendos Adicionais: 

 Declarados após o período contábil: não são contabilizados, apenas divulgados em 
notas explicativas. 

 Declarados antes do final do período contábil: contabilizados no PL, até a 
aprovação pela Assembleia, quando serão transferidos para o Passivo. 

Dividendo Mínimo Obrigatório 

o O percentual de dividendo mínimo obrigatório será aquele definido no estatuto. 
o Caso o estatuto seja omisso, deve ser aplicado o percentual de 50% sobre o lucro líquido 

ajustado (LLA). 
 LLA = Lucro Líquido do Exercício – Reserva Legal – Reserva para Contingências + 

Reversão de Reserva para Contingências – Reserva de Incentivos Fiscais (facultativo) 
– Reserva Específica de Prêmio na Emissão de Debêntures (facultativo). 

• Mnemônico: LEGAL COMO PRÊMIOS INCENTIVAM. 
o Quando o estatuto for omisso e a assembleia-geral deliberar alterá-lo, o dividendo 

obrigatório não poderá ser inferior a 25% do LLA. 

Análise das Demonstrações Contábeis 

Tipos de Análise 

o Análise Vertical: análise da estrutura/composição de grupos das demonstrações 
contábeis, estabelecendo a participação relativa de um elemento/grupo de contas em 
relação a um determinado grupo ou ao patrimônio, dentro de um mesmo exercício. Ex: 
Ativo circulante/Ativo total = 20% = A participação do ativo circulante no ativo total da 
entidade, em 20xx, é de 20%.  

o Análise Horizontal: análise de evolução, em que são comparados itens patrimoniais ao 
longo de diversos períodos. Pode ser realizada em termos de evolução nominal 
(desconsidera a inflação) ou real (considera a inflação), e utilizando base fixa (utiliza um 
único período como base) ou móvel (utiliza sempre o período anterior como base) Ex.:  
ativo circulante em 20x1: 5.000 – ativo circulante em 20x2: 6.000 – Assim, em 20x2 
temos 6.000/5.000 = 120%, ou seja, o ativo circulante aumentou 20% em 20x2.  
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Padronização das DCs para análise 

o Despesas antecipadas: são inicialmente classificadas no ativo. Entretanto, para fins de 
análise das demonstrações, devem ser reclassificadas para despesa, diminuindo o PL. 

o Investimentos, Imobilizado e Intangível: devem ser apresentados pelos valores líquidos 
(deduzidas as depreciações, amortizações e exaustões acumuladas). 

o Duplicatas descontadas: devem ser classificadas no passivo circulante.  
o Receitas diferidas: são inicialmente classificadas no passivo. Entretanto, para fins de 

análise das demonstrações, devem ser reclassificadas para o PL. 
 Capital de 3ºs = PC + PÑC – receitas diferidas; 
 Capital próprio = PL + receitas diferidas. 

Análise de Índices 

o Índices de Liquidez: demonstram a capacidade da empresa de honrar suas dívidas. Em 
regra, quanto maior, melhor. 

 

 Se LC > 1, ou seja, positivo, indica existência de Capital Circulante Líquido (CCL 
positivo) e representa folga financeira. 

 Compõem as disponibilidades: caixa, bancos, numerários em trânsito e aplicações 
financeiras de liquidez imediata (prazo de resgate < 90 dias). 

 Índice de Solvência/Margem de Garantia: IS= Ativo Total
PC+PNC

 

o Índices de Lucratividade: relação entre lucro e vendas. Em regra, quanto maior, melhor. 
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 Giro Operacional indica o número de vezes que as vendas líquidas reproduzem os 
recursos aplicados em ativos operacionais.  

 Giro Geral (do Ativo) indica o número de vezes que as vendas líquidas reproduzem 
os recursos aplicados no ativo total da entidade. 

o Índices de Rentabilidade: demonstram o retorno do lucro sobre o ativo ou sobre o 
patrimônio líquido, medindo a capacidade econômica da entidade. Em regra, quanto 
maior, melhor. 

 

 Grau de Alavancagem Financeira: demonstra o efeito da estrutura de 
financiamento no lucro dos acionistas. 
• GAF = LL PL⁄

LL + desp. financ. ATIVO TOTAL⁄
 

• GAF > 1: alavancagem positiva, é interessante captar recursos de terceiros, 
pois o custo desse tipo de financiamento é inferior ao retorno obtido. 

• GAF < 1: alavancagem negativa, não é interessante captar recursos de 
terceiros, pois o custo desse tipo de financiamento é superior ao retorno 
obtido. 

 Grau de Alavancagem Operacional: representa o quanto a empresa consegue 
aumentar seu lucro através do aumento das vendas. 

• GAO = Margem de Contribuição Total
Lucro Operacional

 
• Sendo,       

Margem de Contribuição Total = �Preço unitário – Custo Variável�  * Quantidade  
• GAO elevado -> maior custo fixo -> maior sensibilidade do lucro a alterações 

nas vendas -> maior risco. 

o Índices de Endividamento: demonstram as relações entre as formas de financiamento da 
empresa (capital de terceiros e capital próprio). Em geral, quanto menor, melhor. 

 Endividamento Geral: participação do capital de terceiros no financiamento da 
entidade. Endividamento Geral = PC + PNC

PC + PNC + PL
=  PC + PNC

ATIVO TOTAL
 

 Grau de Endividamento: proporção entre o capital de terceiros e o capital próprio. 
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Grau de Endividamento = PC+PNC
PL

 
 Composição do Endividamento: participação das dívidas de curto prazo no 

endividamento total. Composição do Endividamento = PC
PC+PNC

 
o Índices de Atividades: 

 Giro/Rotação do estoque: RE = CMV/estoque médio 
 Prazo Médio de  Rotação do Estoque: quantos dias, em média, são necessários 

para que o estoque seja vendido. PMRE = estoque médio
CMV

 * 360 
 Prazo Médio de Recebimento das Vendas: quantos dias, em médias, são 

necessários para que a empresa receba de seus clientes. 
PMRV = duplicatas a receber médio

vendas líquidas
 * 360 

 Prazo Médio de Pagamento das Compras: quantos dias, em média, a empresa 
leva para pagar seus fornecedores. PMPC = fornecedores médio

compras
 * 360 

 Ciclo operacional: período entre a compra de mercadoria e o recebimento de 
clientes. CO = PMRE + PMRV 

 Ciclo Financeiro: período entre o pagamento das mercadorias compradas e o 
recebimento de clientes. CF = PMRE + PMRV – PMPC 

 Necessidade de Capital de Giro: NCG = Ativo Circulante Operacional – Passivo 
Circulante Operacional.  
• Se NCG > 1, ACO > PCO e evidencia insuficiência de fontes de 

financiamento operacional. 
• SE NCG < 1, ACO < PCO e evidencia excesso de fontes de financiamento 

operacional.  
o Outros Índices: 

 Índice de Imobilização do Capital Próprio = Investimentos + Imobilizado + Intangível
PL

 
 Retorno do Capital Próprio: ROE = margem líquida * giro do PL 
 Sendo, Giro do PL = venda líquidas/PL 
 Retorno do Ativo Total: ROI = margem líquida * giro do ativo 

 

 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Análise Estatística 
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Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 

FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

 
Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 

 

  

Direito Administrativo 

Assunto 
 

% de cobrança 

Licitação Pública 23,08% 
Atos Administrativos 10,99% 

Organização Administrativa  10,86% 
Improbidade Administrativa 9,47% 

Agentes Públicos ( Lei 8.112/90) 9,21% 
Poderes Administrativos 7,37% 

Serviços Públicos  6,82% 
Responsabilidade Civil do Estado  6,08% 

Princípios Básicos da Administração Pública. 5,49% 
Controle e Responsabilização da Administração 5,23% 

Bens Públicos 2,65% 
Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo  0,84% 

Estado, Governo e Administração Pública. 0,90% 
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Licitações e Contratos 

 Conceito  

 

Princípios 

 

 

Objeto 

 O objeto da licitação “é a obra, o serviço, a compra, a alienação, a concessão, a permissão 
e a locação que, afinal, será contratada com o particular”. Confunde-se com o próprio 
objeto do contrato.  
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 A licitação deve ser realizada quando anteceder a celebração de contrato com os seguintes 
objetos: 

 

 Definições  apresentadas pela própria Lei 8.666/1993 (art. 6º): 

1. Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta;  

2. Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

3. Compra: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente;  

4. Alienação: toda transferência de domínio de bens a terceiros; 

Modalidades 

 São modalidades de licitação:  

 

 O critério para escolha da concorrência, tomada de preços ou convite – conhecidas como 
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modalidades comuns –, em geral, decorre do valor do objeto a ser licitado. 

 

 Seguem os mapas mentais das modalidade de licitação:  
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 Dispensa de Licitação  
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Atos Administrativos 

 
Elementos dos Atos Administrativos 

 
Atributos ou Características dos Atos Administrativos 

 
  
 

 Atos Gerais e Individuais 
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a) Atos gerais ou normativos: são aqueles que não possuem destinatários determinados. Eles 
apresentam hipóteses genéricas de aplicação, que alcançarão todos os sujeitos que nelas 
se enquadrarem.  

b) Atos individuais ou especiais: são aqueles que se dirigem a destinatários certos, 
determináveis. Tais atos produzem efeitos jurídicos no caso concreto. 

 

 Atos Internos e Externos 

a) Atos internos: são aqueles que se destinam a produzir efeitos no interior da Administração 
Pública, alcançando seus órgãos e agentes.  

b) Atos externos: são todos aqueles que alcançam os administrados, os contratantes ou, em 
alguns casos, os próprios servidores, provendo sobre os seus direitos, obrigações, 
negócios ou conduta perante a Administração. Esses atos devem ser publicados 
oficialmente, dado o interesse público no seu conhecimento. 

 

 Atos de Império, de Gestão e de Expediente 

a) Atos de império: são aqueles praticados com todas as prerrogativas e privilégios de 
autoridade e impostos de maneira unilateral e coercitivamente ao particular, 
independentemente de autorização judicial. 

b) Atos de gestão: Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade com 
os particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a 
gestão de seus serviços. 

c) Atos de expediente: são atos internos da Administração Pública que se destinam a dar 
andamentos aos processos e papéis que se realizam no interior das repartições públicas. 
Caracterizam-se pela ausência de conteúdo decisório. 
 

 Atos Vinculados e Discricionários 

a) Ato vinculado: é aquele praticado sem margem de liberdade de decisão, uma vez que a 
lei determinou, o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado é 
sempre aquele em que se configure a situação objetiva prevista na lei.  

b) Ato discricionário: ocorre quando a lei deixa uma margem de liberdade para que o agente 
público faça a valoração do motivo e a escolha do objeto, conforme o seu juízo de 
conveniência e oportunidade. 
 

 Atos Simples, Complexos e Compostos 

a) Ato simples: resulta da manifestação de vontade de um único órgão, seja ele unipessoal 
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ou colegiado. Não importa o número de agentes que participa do ato, mas sim que se 
trate de uma vontade unitária.  

b) Ato complexo: necessita da conjugação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou 
autoridades. Apesar da conjugação de vontades, trata-se de ato único. 

c) Ato composto: é aquele produzido pela manifestação de vontade de apenas um órgão da 
Administração, mas que depende de outro ato que o aprove para produzir seus efeitos 
jurídicos (condição de exequibilidade). Assim, no ato composto teremos dois atos: o 
principal e o acessório ou instrumental. 
 

 Atos Válidos, Nulos, Anuláveis e Inexistentes 

a) Ato válido: praticado com observância de todos os requisitos legais, relativos à 
competência, à forma, à finalidade, ao motivo e ao objeto. 

b) Ato nulo: sofre de vício insanável em algum dos seus requisitos de validade, não sendo 
possível, portanto, a sua correção. 

c) Ato anulável: apresenta algum vício sanável, ou seja, que é passível de convalidação pela 
própria Administração, desde que não seja lesivo ao patrimônio público nem cause 
prejuízos a terceiros. 

d) Ato inexistente: possui apenas aparência de manifestação de vontade da Administração, 
mas não chega a se aperfeiçoar como ato administrativo. 

 

 Espécies de Atos Administrativos:  

 

 Extinção dos Atos Administrativos  
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 Revogação: é a supressão de um ato administrativo válido e discricionário por motivo de 
interesse público superveniente, que o tornou inconveniente ou inoportuno. Trata-se, 
portanto, da extinção de um ato administrativo por conveniência e oportunidade da 
Administração. 

 

 Em síntese, são irrevogáveis os seguintes atos:  

 

 Anulação: é o desfazimento do ato administrativo em virtude de ilegalidade.  A anulação de 
atos administrativos inválidos opera efeitos retroativos (ex tunc). Como 
regra geral, o ato é retirado do mundo jurídico desde o momento em que foi praticado, 



 

113 

 

de modo que são desconsiderados os efeitos produzidos pelo ato. 

 Cassação: é o desfazimento de um ato válido em virtude de descumprimento pelo 
beneficiário das condições que deveria manter, ou seja, ocorre quando o administrado 
comete alguma falta. Funciona, na verdade, como uma sanção contra o administrado por 
descumprir alguma condição necessária para usufruir de um benefício.  

 Caducidade: é a forma de extinção do ato administrativo em decorrência de invalidade ou 
ilegalidade superveniente. Assim, a caducidade ocorre quando uma legislação nova – ou 
seja, que surgiu após a prática do ato – torna-o inválido. 

 

 Convalidação:  

 

Organização Administrativa 

 Centralização e Descentralização 

 Centralização administrativa: ocorre quando o Estado presta os serviços por meio de seus 
órgãos e agentes integrantes da Administração direta, ou seja, que compõem as pessoas 
políticas. Dessa forma, os serviços são prestados pelos órgãos despersonalizados integrantes 
da própria entidade política. 

 Contudo, a entidade política pode optar por transferir a terceiro a competência para 
determinada atividade administrativa, caso em que teremos a descentralização.  

 Descentralização administrativa: ocorre quando o Estado não executa o serviço por meio de 
sua Administração direta. Envolve, portanto, duas pessoas distintas: o Estado – União, 
estados, Distrito Federal e municípios – e a pessoa que executará o serviço, uma vez que 
recebeu essa atribuição do Estado.  
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Concentração e Desconcentração  

 A descentralização pressupõe a existência de, no mínimo, duas pessoas distintas: uma que 
transfere a competência e a outra que recebe. Não há relação hierárquica entre as pessoas 
jurídicas.  

 A desconcentração ocorre dentro uma única pessoa jurídica, constituindo uma técnica 
administrativa de distribuição interna de competências. Existe relação hierárquica. 

 

 O inverso dessa técnica administrativa é a concentração, isto é, a situação em que a pessoa 
jurídica integrante da Administração Pública extingue seus órgãos até então existentes, 
reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. 

 Administração Direta e Indireta 

 Administração Pública Direta: conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas ou 
federativas (União, estados, Distrito Federal e municípios), aos quais foi atribuída a 
competência para o exercício das atividades administrativas do Estado de forma 
centralizada.  

 Administração Pública Indireta: composta pelas entidades administrativas, que possuem 
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personalidade jurídica própria e são responsáveis por executar atividades administrativas de 
forma descentralizada.  

 Autarquias 

 Conceito: pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por 
lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas 
do Estado. 

 Elementos essenciais das Autarquias: 

 

 

 

 Características das Autarquias: 

 

 As autarquias agem como se fossem a própria Administração Pública central e, portanto, 
gozam das mesmas prerrogativas e restrições que informam o regime jurídico-administrativo. 
Ademais, como possuem personalidade jurídica própria, os seus direitos e obrigações são 
firmados em seu próprio nome. 

 Os Conselhos Regionais e Federais de Fiscalização de Profissão, com exceção da OAB, são 
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Autarquias Federais. 

 O órgão da administração direta exerce sobre a autarquia o denominado controle finalístico 
– também conhecido como tutela administrativa ou supervisão (normalmente chamada de 
“Supervisão Ministerial” em decorrência da vinculação com os ministérios). 

 O controle finalístico tem como o objetivo de verificação do enquadramento da instituição 
no programa geral do Governo e de seu acompanhamento para garantir o atingimento das 
finalidades da entidade controlada 

 Autarquias Sob Regime Especial: são entidades que recebem características próprias do 
ordenamento jurídico, em geral com o objetivo de outorgar-lhes maior autonomia em 
relação ao ente instituidor. Atualmente, o exemplo mais comum são as agências 
reguladoras. 

 Prerrogativas das Autarquias em função da natureza da atividade desempenhada: 

1. Imunidade tributária recíproca; 
2. Impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas; 
3. Imprescritibilidade de seus bens; 
4. Prescrição quinquenal; 
5. Créditos sujeitos à execução fiscal; 
6. Principais situações processuais específicas. 

 

 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 

 As empresas estatais dividem-se em empresas públicas e sociedades de economia mista.  

 

 As empresas públicas e sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica 
ou prestar serviço público. 
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 Os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista são bens privados. Porém, 
no caso das prestadoras de serviço público, os bens diretamente relacionados à prestação 
do serviço gozam dos mesmos atributos dos bens públicos. 

 Vejamos agora as três diferenças entre as empresas públicas e sociedades de economia 
mista: 

 

 Fundações Públicas 

 As fundações surgiram no meio privado, em que são definidas como a personificação de um 
patrimônio ao qual é atribuída uma finalidade social não lucrativa.  

 3 características básicas das fundações:  

1. a figura do instituidor; 
2. o fim social da entidade; e 
3. a ausência de fins lucrativos.  

 
 De maneira mais ampla, vale destacar que as fundações públicas também possuem as 

seguintes características: 

a) dotação patrimonial; 
b) personalidade jurídica própria, pública ou privada; 
c) desempenho de atividade atribuída pelo Estado no âmbito social; 
d) capacidade de autoadministração; 
e) sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração Direta, nos 

limites estabelecidos em lei. 

 
 As fundações públicas destinam-se à: 

a) assistência social; 
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b) assistência médica e hospitalar; 
c) educação e ensino; 
d) pesquisa; e  
e) atividades culturais. 

 

Improbidade Administrativa - Lei 8.429/1992  

Características  

 Ação judicial de natureza cível. 
 Abrange particulares e todas as espécies de agentes públicos. 
 A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito 

em julgado da sentença condenatória. 
 A aplicação das sanções independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, 

salvo quanto à pena de ressarcimento. 
 O agente pode ser processado e punido em várias esferas, simultaneamente. 

 Elemento Subjetivo  

 

 Sujeitos 
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 Sanções 
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Prescrição 

 

 
 

 

 

Declaração de Bens 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

 
Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 
 

 

Direito Constitucional 

Assunto 
 

% de cobrança 

Organização do Estado 16,43% 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 11,59% 

Administração Pública 10,14% 
Tributação 9,18% 

Processo Legislativo 8,70% 
Controle de Constitucionalidade 7,73% 

Poder Legislativo 5,79% 
Princípios Fundamentais 4,83% 

Ordem Econômica e Financeira 4,35% 
Orçamento 3,86% 

Poder Judiciário 3,38% 
Nacionalidade 2,90% 

Ministério Público 2,42% 
Ordem Social 2,42% 

Constituição (conceito e classificações) 1,93% 
Interpretação da Constituição 0,97% 

Poder Constituinte 0,97% 
Direitos e Partidos Políticos 0,97% 

Poder Executivo 0,97% 
Direitos Sociais  0,48% 

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/16956890/
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Princípios Fundamentais da Constituição 

Fundamentos - art. 1° da CF/88 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Objetivos Fundamentais - art. 3° da CF/88 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

Princípios das Relações Internacionais - art. 4° da CF/88 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

Para decorar: 

SOCIDIVAPLU 

Para decorar: 

CONGA ERRA PRO 
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IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações. 

Forma de Estado/Forma de Governo/Regime Político 

Forma de Estado       federação.  

Forma de Governo       república. 

Regime Político       democracia.  

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos  
O art. 5° da CF/88 é bem exigido em provas da área fiscal, por isso sua leitura imprescindível.  

Princípios: igualdade, legalidade, liberdade de expressão e escusa de consciência 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

Princípio da igualdade - tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual 
aos que estão em condições diversas, dentro de suas desigualdades. 

Súmula Vinculante nº 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

Princípio da legalidade - os particulares só podem ser obrigados a agirem ou a se omitirem por 
lei, já o Poder Público só pode fazer o que é permitido pela lei.  

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

Liberdade de expressão - não é absoluta, são proibidos os discursos de ódio. 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;  

Escusa de confiança – todos têm o direito de manifestar sua crença religiosa e convicções 
filosófica e política, mas esta liberdade poderá ser restringida pelo legislador. Em caso de 
descumprimento da obrigação legal e da prestação alternativa, a pessoa poderá ser privada de 
seus direitos. 

Inviolabilidade domiciliar 
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Inviolabilidade das correspondências e das comunicações 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 

i. Interceptação das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados sempre 
que estejam sendo usadas para acobertar a prática de ilícitos. 

ii. Exceções para a violação das comunicações telefônicas: 

 Gravação telefônica – um dos interlocutores grava a conversa sem a ciência do outro. 
 Escuta telefônica – captação da conversa por um terceiro com o conhecimento de um dos 

interlocutores. 
 Interceptação telefônica - captação de conversas telefônicas feita pela autoridade policial, 

sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Depende: 
 Ordem judicial. 
 Existência de investigação criminal ou instrução processual penal. 
 Lei que preveja as hipóteses e a forma em que poderá ocorrer. 

Direito de reunião 

i. Condições para exercício do direito de reunião: 

 Fins pacíficos. 
 Realização em locais abertos ao público. 
 Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. 
 Desnecessidade de autorização. 
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 Necessidade de prévio aviso à autoridade competente. 

ii. Direito protegido por Mandado de Segurança. 

Liberdade de associação 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;  

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

 XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

i. Associação – união de pessoas com um fim determinado. 

ii. Vedada associação de caráter paramilitar. 

iii. Suspensão – decisão judicial. 

iv. Dissolução – decisão judicial transitada em julgado. 

v. Representação processual – é necessário autorização expressa dos filiados para que a 
associações os represente. Só os que autorizaram é que poderão executar título judicial 
decorrente de ação ajuizada pela associação. 

Direito de petição e à obtenção de certidões 

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:  

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder;  

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de interesse pessoal; 

i. Direito de petição – invocável por pessoas físicas ou jurídicas.  
ii. Mandado de segurança – em caso de falta de resposta à petição ou negativa ilegal da 

certidão. 

Tribunal do Júri 

i. O Tribunal do Júri, cujos jurados são cidadãos do município, tem competência para julgar 
crimes dolosos contra a vida e a ele é assegurado: 

 Plenitude de defesa; 
 Sigilo das votações; 
 Soberania dos vereditos; 
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 Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

ii. Não alcança os detentores de foro especial por prerrogativa de função previsto na 
Constituição Federal. A competência do tribunal do júri prevalecerá sobre o foro por 
prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. 

Crimes inafiançáveis e penas admitidas/vedadas 

Racismo 
 Inafiançável 
 Imprescritível 
 Pena de reclusão. 

Tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes, terrorismo e 

crimes hediondos. 

 Inafiançáveis. 
 Insuscetíveis de graça ou anistia. 
 Respondem tanto os mandantes como os que poderiam evitá-

los e se omitiram. 

Ação de grupos armados, civis 
ou militares 

 Inafiançável 
 Imprescritível. 

 

Extradição 

 
Princípios da presunção de inocência 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes; 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;  

i. Súmula vinculante n° 21: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento 
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.” 

ii. Súmula vinculante n° 28: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito 
de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 
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tributário.” 

iii. STF entende que a decisão condenatória em segunda instância já não mais permitirá a 
execução provisória da pena. 

Remédios constitucionais 

Habeas corpus 

 Protege direito de locomoção. 
 Impetrado por pessoa física ou jurídica, a favor de pessoa 

física. 
 Preventivo ou repressivo. 
 Gratuito e sem necessidade de advogado. 

Mandado de segurança 

 Garante direito livre e certo. 
 Cabível na falta de outra ação aplicável. 
 Impetrado por pessoas físicas ou jurídicas, contra o Poder 

Público e particulares no exercício de função pública. 
 O coletivo é impetrado por: partido político com representação 

no Congresso, organização sindical, entidade de classe e 
associação constituída há pelo menos um ano. 

Mandado de Injunção 

 Aplicável por falta de regulamentação de normas 
constitucionais de eficácia limitada. 
 Impetrado por pessoa física ou jurídica contra autoridade que 

se omitiu quando à proposição da lei. 

Habeas Data 
 Objetiva garantir acesso a informações relativas ao impetrante 

e para retificação de dados. 
 Gratuito e deve ser impetrado por advogado. 

Ação Popular 

 Proposta por cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio 
histórico e cultural. 
 Gratuita, salvo comprovada má-fé. 
 Necessita-se de advogado. 
 Ausência de foro por prerrogativa de função. 

Tratados internacionais 

i. Tratados internacionais com força de emenda constitucional: 

 Devem tratar de direitos humanos. 
 Aprovados por 3/5 dos membros de cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos 

de votação. 

Organização do Estado 
Recomenda-se a leitura dos arts. 21 a 24 da CF/88 que trazem as competências dos entes 
federados. 
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Federação brasileira 

i. União, Estados, Distrito Federal e Municípios - todos autônomos, com capacidade de 
auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno. 

ii. STF julga conflitos entre União e Estados, ou entre Estados, mas não os que envolvam 
Municípios. 

iii. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: 

 Lei complementar estadual. 
 Municípios limítrofes. 
 Integrar organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse 

comum. 
 Divisão de responsabilidades entre Estados e Municípios - criação de órgão colegiado. 
 Participação compulsória dos Municípios, sem necessidade de aprovação das Câmaras. 

Repartição de competências entre os entes federativos 

i. Competências exclusivas da União – são de natureza administrativa, relacionadas à 
prestação de serviços públicos e indelegáveis.  

 Súmula Vinculante nº 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre 
vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar 
do Distrito Federal”. Defensoria Pública do DF passou a ser organizada e mantida pelo 
próprio DF. 

ii. Competências privativas da União – têm natureza legislativa e, por lei complementar, 
podem ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal. 

 Súmula Vinculante nº 46, “a definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência 
legislativa privativa da União. 

iii. Competência comum – possuem natureza administrativa e todos os entes atuam de forma 
paralela, sem subordinação entre eles. 

iv. Competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal - na falta de lei 
da União sobre normas gerais, os Estados exercerão competência plena. A superveniência 
de lei federal suspenderá a eficácia da lei estadual (não se fala em revogação) apenas no 
que for contrária àquela. 

v. Competência dos Estados – competência remanescente. Previstas na CF/88: explorar os 
serviços de gás canalizado; instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões; e organizar a própria justiça. 

 É inconstitucional lei estadual que obriga empresas de telefonia móvel a instalarem 
equipamentos de bloqueio do serviço de celular em presídio (STF - ADI 5356). 
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vi. Competência dos Municípios – legislam sobre assuntos de interesse local e suplementam a 
legislação federal e estadual no que couber, além de, administrativamente, atuarem em 
matérias de interesse local. 

 Municípios podem determinar o horário de funcionamento do comércio local, mas 
não de agências bancárias. 

 Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de 
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, mas pode 
haver uma lei municipal que determina um distanciamento mínimo entre postos de 
gasolina por motivos de segurança. 

 A União atribuiu aos Municípios a competência para regulamentar e fiscalizar o 
transporte privado de passageiros por aplicativos móveis. Estes não podem proibir o 
transporte privado por aplicativo por ferir a livre iniciativa e livre concorrência. 

Alterações na estrutura da federação 

i. Formação dos Estados: 

 Fusão, incorporação, subdivisão ou cisão, desmembramento-anexação e 
desmembramento-formação. 

 Plebiscito com a população dos Estados afetados (não apenas com população da 
região afetada). 

 Oitiva da s Assembleias Legislativas (caráter opinativo). 
 Lei complementar federal. 

ii. Formação dos Municípios: 

 Lei complementar federal fixando período para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios (ainda não editada, então, hoje, Municípios não 
podem ser criados). 

 Lei ordinária federal determinado os requisitos genéricos. 
 Divulgação de estudos de viabilidade municipal. 
 Consulta, por plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 
 Lei ordinária estadual. 

Administração Pública 

Organização da Administração Pública 

i. Administração Direta - conjunto de órgãos públicos que integram os entes políticos e que 
exercem as tarefas administrativas do Estado de forma centralizada. 

ii. Administração Indireta - Estado atua de forma descentralizada, por meio de entidades com 
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personalidade jurídica própria. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista. 

iii. Desconcentração- distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. 

iv. Descentralização - criação de entidades da Administração Indireta, com transferência da 
titularidade de alguns serviços a elas. 

Princípios Constitucionais 

i. Princípios explícitos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência        
LIMPE 

 Impessoalidade:  

 finalidade - atuação da Administração deve buscar a satisfação do interesse 
público; 

 vedação à promoção pessoal - a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

 isonomia – ex.: exigência de concurso público para acesso a cargos públicos; 
 os atos praticados pelo agente público não são imputados a ele, mas ao órgão ou 

entidade em nome do qual ele age. 
 Eficiência: 

 Avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade; 
 Avaliação periódica de desempenho; 
 Contratos de gestão; 
 Escolas de governo para formação e aperfeiçoamento de servidores públicos. 

ii. Princípios Implícitos: controle judicial dos atos administrativos, autotutela, presunção da 
segurança jurídica, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, continuidade do serviço 
público. 

 Autotutela - súmula nº 473 STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

Agentes públicos  

Concurso 
Público 

 Cargos, empregos e funções - brasileiros e estrangeiros, na forma da lei. 
 Concurso para cargos e empregos da administração direta e indireta. 
 SV 44 (STF): "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de 

candidato a cargo público." 
 Validade de 2 anos prorrogável uma vez por igual período. 
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 Aprovação dentro no n° vagas garante direito à nomeação. 

Cargos em 
comissão vs 
funções de 
confiança 

 Cargo em comissão: livre nomeação e exoneração, lei estabelecerá percentual 
a ser ocupado por servidores de carreira. 
 Funções de confiança: exclusivamente servidores de cargos efetivo. 
 Atribuições direção, chefia e assessoramento.  

Teto 
remuneratório 

 Teto geral - subsídio dos Ministros do STF 
 Municípios - subsídio do Prefeito 
 Executivo Estadual - subsídio do Governador 
 Legislativo Estadual - subsídio dos deputados estaduais e distritais 
 Judiciário Estadual - subsídios dos desembargadores do TJ. 
 Estados e DF podem adotar teto único - subsídios dos desembargadores do 

TJ (90,25% subsídio dos Ministros do STF). 

Acumulação de 
cargos, 

empregos e 
funções 

 Em regra, vedado. Salvo: 
 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, 2 

cargos ou empregos a área da saúde. 
 O teto remuneratório aplicar-se-á a cada cargo isoladamente. 

Mandato eletivo 
por servidor 

público 

 Cargo Executivo ou Legislativo Federal, Estadual ou Distrital - afastamento do 
cargo e remuneração do cargo eletivo. 
 Prefeito - afastamento de cargo e pode optar pela remuneração. 
 Vereador - se houver compatibilidade de horários, são cumulativos, do 

contrário, afasta-se do cargo e pode escolhe remuneração. 

Estabilidade 

 Aprovação em concurso, nomeação, 3 anos de efetivo exercício e avaliação 
especial de desempenho. 
 Poderá perder o cargo: sentença judicial transitada em julgado, processo 

administrativo, procedimento de avaliação de desempenho e excesso de 
despesa com pessoal. 
 Reintegração - servidor estável é demitido e retorna ao cargo por decisão 

judicial. 
 Recondução- retorno de servidor estável ao cargo de origem por reintegração 

de servidor que anteriormente ocupava o cargo, sem indenização. 
 Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará 

em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até 
seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

RPPP 

 Servidores públicos efetivos. 
 Contribuem: ativos, aposentados e pensionistas. 
 Idade mínima (União): mulheres - 62 anos, homens - 65 anos. 
 Previdência complementar - adesão facultativa (cada ente deve instituir) 
 Critérios diferenciados: servidores com deficiência, expostos a agentes nocivos 

à saúde, agentes penitenciários e socioeducativos, policiais. 
 Professores - idade reduzida em 5 anos. 

RGPS  Cargos em comissão, empregos públicos, funções temporárias e ocupantes de 
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mandatos eletivos. 

 

Responsabilidade Civil do Estado 

i. Responsabilidade Civil do Estado é objetiva - obrigação e indenizar os danos causados por 
seus agentes, independente de terem agido com dolo ou culpa. 

ii. Afasta ou atenua obrigação: culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito ou 
força maior, fato exclusivo de terceiros. 

iii. Abrange: 

 Pessoas jurídicas de direito público. 
 Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - empresas públicas 

e sociedades de economia mista (se prestadoras de serviço público), concessionárias e 
permissionárias. 

iv. Direito de regresso: Administração Pública propõe ação contra servidor público que tenha 
agido com dolo ou culpa.  

Poder Legislativo 

Estrutura do Poder Legislativo 

i. União - bicameral: 

 Câmara dos Deputados- representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. 
Número por Estado depende da população, Territórios elegem 4 deputados federais. 

 Senado Federal- representantes dos Estados e do DF, 3 por unidade da federação. 
ii. Estados: unicameral - Assembleia Legislativa. 

iii. Municípios: Vereadores (número varia com população do Município) - Câmara Municipal. 

Comissões 

i. Comissões parlamentares - órgãos técnicos, apreciam as proposições de sua especialidade 
e fiscaliza os atos do poder público, nos respectivos campos de atuação. 

ii. Procedimento legislativo abreviado - comissão aprecia projeto de dispense apreciação do 
plenário. 

iii. Comissões parlamentares de inquérito (CPI's) - fiscalização: 

 Criadas por requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa. 
 Indicação de fato certo a ser investigado e fixação do prazo. 
 Não julgam, conclusões são repassadas ao Ministério Público para que adote medidas 
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cabíveis. 
 Poder determinar quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do investigado (CPI 

municipal não pode). 

Atribuições do Poder Legislativo 

i. Atribuições do Congresso Nacional: dependem de lei e, por isso, condicionadas a sanção 
do Presidente. 

 A criação, transformação e extinção de cargos públicos depende de lei, mas a extinção 
de cargos públicos vagos pode ser feita por decreto autônomo. 

ii. Competência exclusiva do Congresso Nacional: dispensam a sanção do Presidente, 
manifestando-se pela edição de decreto legislativo. 

iii. Competência privativa da Câmara dos Deputados: independem da sanção do Presidente, 
são disciplinadas mediante resolução. 

 Autoriza, por 2/3 dos membros, a instauração de processo contra Presidente e seu 
Vice. 

iv. Atribuições do Senado Federal: independem da sanção do Presidente, são disciplinadas 
mediante resolução. 

 Julga o Presidente e o Vice-Presidente nos casos de crime de responsabilidade. 
 Autoriza as operações externadas de natureza financeira de todos os entes federados. 

Estatuto dos Congressistas 

i. Imunidade Material: Deputados (Federais, Estaduais e Distritais) e Senadores são 
invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, conexos com o 
mandato. Persiste após a legislatura. 

ii. Imunidade Formal: garante aos parlamentares a impossibilidade de ser ou permanecer 
preso, exceto crime inafiançável, e possibilidade de sustação do andamento da ação penal. 

iii. Prerrogativa de foro: deputados e senadores são processados e julgados pelo STF. 

iv. Imunidade dos Vereadores: invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato, mas apenas na circunscrição do Município. 

Fiscalização Contábil, Orçamentária, Patrimonial e 
Operacional 

Controles interno e externo 

i. Controle interno: realizado no âmbito de cada Poder. Funções: 

 Avaliar cumprimento das metas previstas no PPA, execução dos programas de governo 
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e dos orçamentos. 
 Comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades, e avaliar aplicação dos recursos públicos por 
entidades de direito privado. 

 Controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres. 
 Apoiar o controle externo. 

Tribunais de Contas 

i. Tribunais de Contas - órgãos independentes. CF/88 proíbe que sejam criados órgãos de 
contas municipais, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e o do Rio de Janeiro 
subsistem por terem sido criados antes de 1988. Podem ser criados órgãos estaduais para 
o controle externo dos municípios do Estado. 

Algumas atribuições de TCU (aplicam-se, de forma simétrica, aos TCEs e aos TCMs) 
 Emitir parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo Presidente da República. 

 Julgas as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos. 

 Apreciar atos de admissão de pessoal pela administração direta e indireta, salvo nomeações para 
cargos em comissão, bem como concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 

 Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

 Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, como multa proporcional ao dano causado ao erário. 

 Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal; 

  O TC não susta a execução de contratos. Em caso de irregularidades, a sustação caberá ao 
Congresso Nacional, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos. Caso essas medidas não 
sejam adotadas no prazo de noventa dias, o TC decidirá. 

  As decisões do TC de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 

 O TCU pode requisitar informações sobre operações de crédito originárias de recursos públicos. 

Processo Legislativo 

Emendas Constitucionais 

i. Emenda Constitucional - processo de reforma da Constituição. Processo é discutido e 
votado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 
quando obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos membros de cada uma delas. 

ii. Legitimados a apresentar propostas: 

 Pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
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 Presidente da República. 
 Mais da metade das Assembleis Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
iii. Promulgadas pelas Mesas da Câmara e do Senado (independem de sanção do Presidente). 

iv. Limitações circunstanciais: ECs não podem ser promulgadas na vigência de estado de 
sítio, estado de defesa e intervenção federal (não impede que sejam discutidas e votadas). 

v. Irrepetibilidade absoluta: matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida 
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa 

vi. Será inconstitucional qualquer emenda à Constituição que transfira a competência de 
reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional (representante do povo) a outro 
órgão do Estado. 

Medidas Provisórias 

i. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
Em casos excepcionais, é possível o controle jurisdicional dos requisitos de urgência e 
relevância. 

ii. Vedada a edição de medida provisória sobre: 

 Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. 
 Direito penal, processual penal e processual civil. 
 Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantias de seus 

membros. 
 Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 

suplementares. 
 Que vise a detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou outro ativo 

financeiro. 
 Matéria reservada à lei complementar. 
 Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de 

sanção ou veto do Presidente da República. 

Fases do Processo Legislativo 
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Tributação 

Espécies Tributárias 

Espécies Tributárias 

Impostos 

 Tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente 
de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
 Não vinculados. 
 Quando possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte. 

Taxas 

 Tributos vinculados – fato gerador relativo a uma atividade estatal. 
 Em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição. 
 Não podem ter base de cálculo próprias de impostos. 
 SV 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou 

mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, 
desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 

•Apresentação do projeto de lei por: qualquer comissão da Câmara, do Senado 
ou do Congresso, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, 
Procurador Geral da República ou pelos cidadãos. 

Iniciativa 

•No âmbito federal o projeto tramita pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal 

•O projeto começa a tramitar na casa iniciadora  e a casa revisora aprecia 
depois. 

Discussão 

•Salvo disposição contrária, as deliberações se cada Casa e de sus Comissões são tomadas 
por maioria dos votos, presenta a maioria absoluta de seus membros. 

•Se rejeitado, o projeto só será reapresentado na mesma sessão se proposto por maioria 
absoluta. 

Voto 

•Sanção tácita - PR não se manifesta no praso de 15 dias úteis. 
•Veto: PR discorda do projeto. Deve ser motivado e expresso.  Irretratável. 
Apreciado em sessão conjunta do Congresso, podendo sser derrubado por 
maioria absoluta dos deputados e senadores. 

Sanção/Veto 

•Atesta a existência a lei. 
•Prazo de 48h após sanção tácita ou rejeição do veto. 
•Quando a sanção é expressa, a sanção ocorrerá simultaneamente a ela. 

Promulgação 

•Condição de eficácia da lei:  a partir do momento em que a lei é publicada, ela 
passa a estar apta a produzir todos os seus efeitos. Publicação 
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Contribuições de 
Melhoria 

 Fato gerador é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. 
 Tributo vinculado. 

Empréstimos 
compulsórios 

 Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência. 
 No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional obedece aos princípios da anterioridade e noventena. 
 Apenas União pode instituir e por lei complementar. 

Contribuições 
Especiais 

 Contribuições sociais. 
 Contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE). 
 Contribuições corporativas. 
 Em regra, instituídas pela União. 
 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, 

cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime 
previdenciário, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos 
servidores titulares de cargos efetivos da União. 

i. Competência para legislar sobre direito tributário: competência concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito Federal. Cabe à União editar normas gerais e aos Estados e Distrito 
Federal suplementá-las, mediante leis próprias. 

Competência Tributária Privativa 
Ente federado Imposto 

União 

Imposto de Importação (II)  

Imposto de Exportação (IE) 

Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza (IR) 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF) 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

Impostos e contribuições sociais residuais 

Estados e Distrito 
Federal 

Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 
direitos (ITCMD) 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (ICMS) 

Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) 

Municípios e 
Distrito Federal 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
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garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI) 

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) 

Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar 

Princípios Constitucionais Tributários 
Legalidade  É preciso lei para exigir ou majorar tributos. 

Isonomia 

 Entes federados devem tratar igualmente os contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente. 
 Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 

exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos. 

Irretroatividade  Os tributos só podem ser cobrados em relação a fatos geradores ocorridos após 
o inicio da vigência de lei que os instituir ou majorar. 

Anterioridade 
 Entes não podem cobrar o tributo no mesmo exercício (anterioridade anual) ou 

antes de decorridos 90 dias (anterioridade nonagesimal) da instituição ou 
majoração. 

Não confisco 

 Entes não podem usar tributo com efeito de confisco. 
 A identificação do efeito confiscatório se dá quanto à totalidade da carga 

tributária, em relação à mesma pessoa política que os houver instituído 
 STF: aplica-se às multas e às taxas. 

Liberdade de tráfego 
 Os entes não podem impor limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio 

de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público. 

Uniformidade 
geográfica da 

tributação 

 Veda à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território ou que 
implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município, admitida a concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio 
do desenvolvimento socioeconômico entre as regiões do País. 

Não discriminação 
baseada na 

procedência ou destino 

 Estados, Distrito Federal e Municípios não podem estabelecer diferenças 
tributárias entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. 

Vedação às Isenções 
Heterônomas 

 Um ente federado não pode conceder isenções relativas a tributos que fogem à 
sua competência tributária. 

 

Imunidades Tributárias 
Recíproca  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir 

impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros 

Religiosa  Os entes não podem instituir impostos sobre templos de qualquer culto. 
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Cultural  Proíbe os entes federativos de instituírem impostos sobre livro, jornais, periódicos 
e o papel destinado a sua impressão. 

Dos fonogramas e 
videofonogramas 

musicais 

 É vedado aos entes instituir impostos sobre “fonogramas e videofonogramas 
musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores 
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os 
suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de 
replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. 

 

Controle de Constitucionalidade 

Modelos de Controle de Constitucionalidade 

i. Controle Difuso: realizado por qualquer juiz ou Tribunal do país diante de um caso 
concreto. A declaração de inconstitucionalidade é incidental. 

 O Poder Judiciário pode, sem provocação, declarar de ofício a inconstitucionalidade 
da lei, afastando sua aplicação ao caso concreto. 

 Qualquer lei ou ato normativo (federal, estadual, distrital ou municipal) pode ser 
objeto do controle de constitucionalidade, e qualquer norma constitucional pode 
servir como parâmetro para esse controle. 

 Em primeira instância - decisão de juiz monocrático. 
 Quando em Tribunais - cláusula da reserva de plenário: 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público. 

  Súmula Vinculante n° 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, 
no todo ou em parte. 

 Eficácia inter partes e efeitos retroativos (ex tunc).  
 Senado pode conferir à decisão eficácia ex nunc, com efeitos a partir do trânsito em 

julgado. 

ii. Controle abstrato ou concentrado: examina constitucionalidade de lei em tese.  

 ADI, ADO, ADC e ADPF. 

Súmulas Vinculantes 

i. Súmulas Vinculantes - o objetivo é evitar insegurança jurídica e multiplicação de processos 
sobre questões idênticas. Pressupostos para edição: 
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 Reiteradas decisões sobre matéria constitucional. 
 Controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública. 
 Aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros do STF 

ii. Não vinculam: STF, Poder Legislativo e Poder Executivo. 

Art. 3° São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 
súmula vinculante: 

I - o Presidente da República;  

II - a Mesa do Senado Federal;  

III – a Mesa da Câmara dos Deputados;  

IV – o Procurador-Geral da República;  

V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;  

VI - o Defensor Público-Geral da União;  

VII – partido político com representação no Congresso Nacional;  

VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;  

IX – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;  

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e 
Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais 
Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

i. STF processa e julga a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual em face da Constituição Federal. 

Atos normativos podem ser contestados por ADI Não podem ser questionados por ADI 
 Emendas constitucionais, leis, medidas 

provisórias, decretos legislativos e resoluções. 
 Decretos autônomos. 
 Tratados internacionais. 
 Regimentos internos dos tribunais e casas 

legislativas. 
 Constituições e leis estaduais. 

 Normas constitucionais originárias. 
 Leis e atos normativos revogados ou de eficácia 

exaurida. 
 Direito pré-constitucional. 
 Súmulas e súmulas vinculantes. 
 Atos normativos secundários. 

ii. Advogado-Geral da União (AGU) - defesa da constitucionalidade da norma impugnada. 

iii. Procurador-Geral da República (PGR) - manifesta-se sobre procedência ou não da ação. 

iv. Decisão: efeitos retroativos (ex tunc) e erga omnes. 

v. Efeito repristinatório: quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional, a 
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legislação anterior voltará a ser aplicável. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 

i. ADO visa evitar a inércia do órgão encarregado de elaborar norma regulamentadora, para 
garantir a eficácia das normas constitucionais. 

ii. Pode ser proposta para combater omissões legislativas ou administrativas. 

iii. Legitimados passivos: órgãos ou autoridades omissos, que deixaram de tomar as medidas 
necessárias à implementação dos dispositivos constitucionais não-autoaplicáveis. 

iv. PGR sempre se manifestará, mas a participação do AGU não é obrigatória, já que não há 
norma a ser defendida. 

v. Efeitos da decisão: 

 STF dará ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias. 
 STF notificará o órgão administrativo para que adote as providências necessárias em 

30 (trinta) dias ou em outro prazo estipulado pelo Tribunal 

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

i. ADC - STF se pronuncia sobre constitucionalidade de lei ou ato normativo. 

ii. Objeto: apenas leis e atos normativos federais. 

iii. Não há participação do AGU, mas PGR se manifesta. 

iv. Efeitos da decisão:  

 Erga omnes. 
 Efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
 Retroativos - ex tunc. 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

i. Caráter residual: inadmissível quando houver outro meio para sanar a lesividade. 

ii. ADPF é cabível diante de: 

 Direito pré-constitucional. 
 Direito municipal em relação à Constituição Federal. 
 Interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais. 
 Direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos exauridos. 

iii. Efeitos da decisão: 

 Erga omnes. 
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 Retroativos - ex tunc. 
 Vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. 

Legitimados a propor ADI, ADO, ADC e ADPF 
Legitimados universais Legitimados especiais* 

 Presidente da República 

 Procurador-Geral da República 

 Mesa do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados 

 Conselho Federal da OAB 

 Partido político com representação no 
Congresso Nacional (precisa de advogado) 

 Governador de Estado e do DF 

 Mesa de Assembleia Legislativa e da Câmara 
Legislativa do DF 

 Confederação sindical ou entidade de classe de 
âmbito nacional (precisa de advogado) 

iv. Legitimados especiais* - só podem propor ADI quando haja pertinência entre a matéria do 
ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado.  

Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal: 
i. Lei estaduais e municipais podem ser contestadas em face da Constituição Estadual, sendo 

o Tribunal de Justiça local competente para julgar as ações. 

ii. No caso do DF, o parâmetro para o controle abstrato é a Lei Orgânica do DF. 

iii. Duplo controle de constitucionalidade: lei estadual questionada no TJ face à Constituição 
Estadual e no STF face à Constituição Federal. 
 Se STF considerar a norma estadual inconstitucional, fará com que a outra ADI, 

interposta na justiça estadual, perca seu objeto. A norma declarada inconstitucional é 
expurgada do ordenamento jurídico. 

 Se STF decidir pela constitucionalidade, a ação na via estadual poderá prosseguir. 
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COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Assunto 
 

% de cobrança 

Políticas comerciais. Protecionismo e livre cambismo. Políticas comerciais 
estratégicas. Comércio internacional e desenvolvimento econômico. Barreiras 

tarifárias. Modalidades de Tarifas. Formas de protecionismo não tarifário 
8,50% 

A Organização Mundial do Comércio (OMC): textos legais, estrutura, 
funcionamento. O Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT-1994); 

princípios básicos e objetivos.  O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
(GATS). Princípios básicos, objetivos e alcance 

14,05% 

Sistemas preferenciais. O Sistema Geral de Preferências (SGP). O Sistema 
Global de Preferências Comerciais  (SGPC). 1,63% 

Integração comercial: zona de preferências tarifárias; área de livre comércio; 
união aduaneira. Acordos regionais de comércio e a Organização Mundial de 

Comércio (OMC): o Artigo 24º do GATT; a Cláusula de Habilitação.  Integração 
comercial nas Américas: ALALC, ALADI, MERCOSUL, Comunidade Andina de 

Nações; o Acordo de Livre Comércio da América do Norte; CARICOM. 

8,43% 

MERCOSUL. Objetivos e estágio atual de integração.  Estrutura institucional e 
sistema decisório. Tarifa externa comum: aplicação; principais exceções. Regras 

de origem. 
7,55% 

Práticas desleais de comércio. Defesa comercial. Medidas Antidumping, 
medidas compensatórias e salvaguardas comerciais. 5,93% 

Sistema administrativo e instituições intervenientes no comércio exterior no 
Brasil. CAMEX. Receita Federal do Brasil. SECEX. SISCOMEX. BACEN. MRE. 27,08% 

Classificação aduaneira. Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação 
de Mercadorias (SH). Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). 0,90% 

Contratos de Comércio Internacional. A Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Exportações. 

Incentivos fiscais às exportações. Importações. Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico. Combustíveis: fato gerador, incidência e base de cálculo 

19,90% 

Termos Internacionais de Comércio (INCOTERMS 2010). Regimes aduaneiros. 6,08% 
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Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 
 

OMC, GATT e GATS 

Objetivos da OMC 

• A OMC é Pessoa Jurídica de Direito Internacional Público, que possui competência 
para assumir compromissos e que poderá concluir Acordo de Sede (acordo entre a 
OMC e o país onde ela se estabeleceu). 

• O objetivo central da OMC é o de buscar promover o crescimento e o 
desenvolvimento econômico dos seus membros por meio da liberalização do comércio 
internacional. 

• Objetivos: 

 
Funções da OMC 

• As funções são: 
 Examinar as políticas comerciais nacionais periodicamente: 2 em 2 anos, 4 

em 4 anos ou 6 em 6 anos. 
 Administrar o Entendimento sobre Solução de Controvérsias 
 Facilitar a aplicação, administração e funcionamento dos Acordos Comerciais 

Multilaterais (GATT, TRIMS, SPS, TBT). 
 Servir de Foro para negociações comerciais ou solução de controvérsias. 
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 Cooperar com o FMI e o BIRD. 
 
 
 
 
 

Estrutura da OMC 

  
Modalidades de Acordos da OMC 

 
 

Fazes do Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) da OMC 

• Fase 1 – Negociação Direta 
 Fase obrigatória. 
 A qualquer momento da disputa, as partes poderão chegar a uma solução 

mutuamente aceita. 
• Fase 2 – Grupo Especial (Painel) 

 Questões de FATO e de DIREITO 
 Em regra, 3 integrantes, para apreciar caso concreto. 
 Natureza AD HOC. 
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 Relatório Final do Painel: cabe recurso por qualquer das partes litigantes. 
• Fase 3 – Órgão de Apelação 

 Apura apenas questões de DIREITO. 
 juízes nomeados pelo Órgão de Solução de Controvérsia. 
 Aprecia controvérsia quanto a questões de DIREITO (reexamina). 
 Relatório: decisão obrigatória e irrecorrível. 
 Consenso Negativo: relatório somente não será adotado caso todos os 

membros da OMC (inclusive a parte vencedora), com ele não concordarem. 
• Fase 4 – Fase de Implementação 

 Parte perdedora pode solicitar prazo para cumprir as determinações. 
 Se perdedor não cumprir as determinações no prazo, então o vencedor poderá 

solicitar ao OSC para suspender as concessões comerciais. 
• Se a decisão não for implementada: 
• Acordo Compensatório. 

 Caso as partes não cheguem a um acordo, a parte vencedora pode aplicar 
retaliações 

 comerciais. Estas retaliações devem ser autorizadas pelo OSC e devem seguir a 
seguinte 

 ordem: a) mesmo setor; b) outros setores dentro do mesmo acordo; e c) outros 
acordos. 

• Existe possibilidade de participação de um terceiro interessado.  
• Possível AMICUS CURIAE. 

Características sobre o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) 

• Cláusula da Nação Mais Favorecida: 
 Qualquer vantagem ou privilégio concedido a um país deve ser estendido aos 

demais (multilateralismo). 
 Exceções: se forem concedidos benefícios a países em um bloco econômico, 

eles não precisam ser estendidos aos demais países. 
• Lista de Concessões: 

 Alíquotas máximas do II para cada produto. 
• Não Discriminação: 

 Não discriminação das mercadorias originárias das partes contratantes. 
 Exemplo: se incide 7,6% de COFINS sobre um produto nacional, também deve 

incidir para os demais (o valor pode ser menor). 
• Liberdade de Trânsito: 

 Liberdade de trânsito para a passagem de mercadorias procedentes ou 
destinadas ao exterior. 

 Pode ser exigida declaração para controle das mercadorias. 
 Não pode cobrar impostos ou outros direitos. 
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• Direitos Antidumping e Compensatórios: 
 Pode adotar medidas compensatórias caso o exportador esteja sendo desleal. 

• Valoração Aduaneira: 
 Seis métodos de valoração aduaneira. 

• Emolumentos e Formalidades: 
 Não podem ser impostas burocracias ou taxas exageradas para a liberação de 

mercadorias importadas. 
• Marcas de Origem: 

 Podem ser impostas barreiras quando as marcas registradas de um país 
estiverem sendo prejudicadas.  

• Publicidade e Aplicação dos Regulamentos: 
 Os regulamentos devem ser publicados, com vigência e seguindo o princípio da 

anterioridade. 
 Válido para todas as normas de importação e exportação. 

• Restrições para Proteger o Balanço de Pagamentos: 
 Países podem restringir as importações, com o fim de salvaguardar sua posição 

financeira exterior e o equilíbrio do balanço de pagamentos. 
• Aplicação Não-Discriminatória das Restrições Quantitativas: 

 Não se pode impor restrições quantitivas para beneficiar um país em 
detrimento do outro. 

• Regras para o uso de Subsídios: 
 Subsídio é o instrumento que causa menor distorção no comércio internacional, 

pois não afeta diretamente o preço dos produtos importados, só reduz os 
nacionais. Porém, a OMC propõe a utilização de tarifas, por serem mais 
transparentes. 

• Proteção à Indústria Nascente: 
 Países podem impor barreiras para a proteção de suas indústrias nascentes. 

• Exceções – Pode haver proibições para: 
 Proteger a moral pública. 
 Saúde das pessoas e animais. 
 Ouro e Prata. 
 Direitos do Autor e Patentes. 
 Produtos fabricados em prisões. 
 Conservação de recursos naturais. 
 Proteger o tesouro nacional artístico, histório e arqueológico. 
 Evitar a exportação de matérias primas nacionais essenciais. 

• Uniões Aduaneiras (UA) e Áreas de Livre Comércio (ALC): 
 Exceção à cláusula da nação mais favorecida. 
 Assegura que as ALCs facilitem o comércio entre países integrantes, enquanto 

reduzam os efeitos adversos aos demais membros da OMC que não pertencem 
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ao bloco. 
 

GATS (Acordo Geral sobre Comércio de Serviços) 

• O GATS foi celebrado ao final da Rodada Uruguai e que é o primeiro conjunto de 
regras e normas, no plano multilateral, para o comércio internacional de serviços. 
Abrange todos os serviços, com exceção aos serviços prestados no exercício das 
autoridades governamentais (polícia, administração das alfândegas). 

Elementos do GATS 

• O GATS possui como elementos: 
 Texto Principal: contém disciplinas gerais e obrigações para todos os membros 

da OMC. 
 Lista de Compromissos de Liberalização: celebrados por países na concessão de 

acesso a seus mercados. 
 Anexos: tratam de normas especiais aplicáveis a diferentes setores, como o 

movimento de pessoas, serviços financeiros e transporte aéreo.  

Modos de Prestação de Serviço do GATS 

 
 

Princípios do GATS 

• Cláusula da Nação Mais Favorecida: veda a discriminação entre serviços e prestadores 
de serviços dos membros da OMC (artigo II do GATS). 

• Exceções: 
 Pode conceder vantagens a países adjacentes, para facilitar o intercâmbio de 

serviços. 
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 Quando países informarem à OMC sobre a celebração de um acordo de 
integração regional que inclua o tema serviços. 

 Para o caso de serviços que constem da lista específica de isenções (listas 
nacionais). 

• Transparência: os membros devem dispor aos demais todas as suas publicações de leis 
e regulamentos. 

• Tratamento Favorecido: direcionado para os países em desenvolvimento, com a 
celebração de compromissos específicos, que permitam o aumento de sua 
competitividade e o fortalecimento de sua capacidade nacional em matéria de 
serviços. 

• Regulamentação Doméstica: medidas judiciais ou administrativas que afetem o 
comércio de 

• serviços devem ser estabelecidas de maneira imparcial e objetiva pelos tribunais locais.  
• Reconhecimento de Diplomas e Documentos: um membro pode oferecer acesso a 

acordos 
• anteriores a outros membros interessados. 
• Pagamentos Internacionais: o acordo veda restrições a pagamentos para o exterior, 

com 
• exceção de restrições para o exterior para proteger o Balanço de Pagamentos. 
• Integração Econômica: o GATS não pode impedir que membros se unam a blocos. 

 

MERCOSUL 

MERCOSUL 

• O MERCOSUL é um Acordo de Alcance Parcial (ACE 18), celebrado sobre a égide da 
ALADI. Está fundado nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio, bem 
como na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados Partes, tem como 
objetivo final tornar-se um Mercado Comum. 

 

Histórico do MERCOSUL 

• 1985 – Brasil e Argentina – Declaração de Iguaçu: bases para a cooperação bilateral 
econômica. 

• 1986 – Brasil e Argentina – Tratado de Cooperação Econômica (Sarnei e Alfonsin) – 
Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE): objetivo de aprofundar a 
cooperação econômica. 

• 1988 – Brasil e Argentina – Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento: 
objetivo de formar uma Área de Livre Comércio entre Brasil e Argentina. 

• 1991 – Tratado de Assunção (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) - criação do 
MERCOSUL (ACE n⁰ 18). 
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• 1991 – Protocolo de Brasília – estabeleceu um Sistema de Solução de Controvérsias. 
• 1994 – Protocolo de Ouro Preto – conferiu personalidade jurídica de direito 

internacional ao MERCOSUL e definiu a estrutura institucional do bloco. 
• 1998 – Protocolo de Ushuaia – estabeleceu a plena vigência das instituições 

democráticas como condição essencial para o desenvolvimento dos processos de 
integração. Celebrado entre os países do Mercosul mais a Bolívia e o Chile. 

• Protocolo de Olivos – revogou o Protocolo de Brasília, alterou o Mecanismo de Solução 
de Controvérsias e criou o Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL. 

• 2005 – Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 
• 2006 – Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela. 
• 2007 – Protocolo Modificativo do Protocolo de Olivos – teve como objetivo alterar 

alguns procedimentos previstos no acordo original, bem como adequar futuras 
alterações nos números de membros do MERCOSUL. 

• 2011 – Protocolo de Ushuaia II – objetivo de aplicar medidas emergenciais em caso de 
ameaça à ordem democrática na região. Protocolo ainda não ratificado pelos 
signatários. 

• 2012 – Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL – 
objetivo de iniciar o processo de adesão da Bolívia ao MERCOSUL. Bolívia está em 
processo de adesão. 

• Venezuela: o Paraguai, com o impeachment de seu presidente em 2012, ficou suspenso 
do MERCOSUL, por violação ao Protocolo de Ushuaia. Como o Paraguai não havia 
aprovado o ingresso da Venezuela no Mercosul, por conta da suspensão do Paraguai, 
houve o ingresso da Venezuela em 2012 no Mercosul. 

• 2014 - o Paraguai retornou oficialmente ao Bloco. 
• 2016 – a Venezuela foi suspensa do Mercosul, por não ter cumprido as obrigações 

assumidas por conta de sua adesão. 
• 2017 – membros do MERCOSUL recorrem ao Protocolo de Ushuaia para suspender a 

Venezuela, por conta da ruptura de sua ordem democrática. Venezuela continua como 
membro efetivo, porém seus direitos como Estado-Parte do Mercosul estão suspensos. 

 

Membros Associados e em Adesão 

• Membros Associados: Chile (ACE-35), Peru (ACE-58), Equador (ACE-59), Colômbia 
(ACE-59), 

• Guiana e Suriname. Membros Associados NÃO possuem direito a voto. 
• Membro em Adesão: Bolívia. 

 

Tratado de Assunção 

• O TRATADO DE ASSUNÇÃO, criou uma estrutura institucional provisória (Conselho do 
Mercado Comum (CMC) e o Grupo Mercado Comum (GMC)). De acordo com o artigo 
1⁰ do Tratado, o Mercado Comum implicaria a livre circulação de bens, serviços e 
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fatores de produção, o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum, a coordenação 
de políticas macroeconômicas e setoriais e o compromisso dos Estados Partes de 
harmonizar suas legislações. Os instrumentos de ação durante o período de transição 
foram: 

 Programa de Liberalização Comercial: já existe no MERCOSUL um regime de 
origem. 
 Coordenação de Políticas Macroeconômicas. 
 Adoção de uma TEC. 
 Adoção de Acordos Setoriais. 

 

Protocolo de Ouro Preto 

• O PROTOCOLO DE OURO PRETO conferiu expressamente ao Mercosul personalidade 
jurídica de direito internacional público, podendo assim celebrar acordos com 
organismos internacionais, blocos econômicos ou estados soberanos. Aperfeiçoou a 
estrutura institucional do MERCOSUL, formada por: Conselho do Mercado Comum 
(CMC), Grupo Mercado Comum (GMC), Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), 
Comissão Parlamentar Conjunta (substituída pelo PARLASUL, através do Protocolo de 
Olivos), Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) e Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL. 

 
 

 

Tarifa Externa Comum - TEC 

• A TEC está elaborada com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que 
representa a relação de mercadorias com seus respectivos códigos e indica as alíquotas 
do Imposto de Importação (II) aplicáveis a todas as mercadorias da NCM e utilizadas de 
forma uniforme por todos os países do MERCOSUL. A cada seis meses, cada país pode 
alterar em até 20% os códigos tarifários listados em sua lista de exceções à TEC. 
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Importante destacar que, no caso de desabastecimento interno, cada país pode reduzir 
a alíquota do II abaixo da TEC, para produtos sob risco inesperado de 
desabastecimento interno. São as seguintes possibilidades de alteração e exceções à 
TEC: 

• Possibilidades de alteração da TEC: a) TEC negociada e alterada em caráter permanente 
e válida para todos os países; e b) TEC modificada com base em ajustes temporários, a 
partir de concessões unilaterais, desde que enquadradas nos regimes de 
excepcionalidade (lista de exceções, hipóteses de desabastecimento, ex-tarifários). 

 
• Exceções à TEC são as seguintes: 1) Lista de exceções à TEC; 2) Razões de 

Desabastecimento Interno; 3) Ex-Tarifário de Bens de Capital (BK) e Bens de Informática 
e Telecomunicações (BIT); 4) Suspensão de Concessões Comerciais; 5) Conjuntura 
Econômica Internacional. 

• Ex-Tarifário: redução do II, concedido pela CAMEX, aos bens de capital e de informática 
e telecomunicações que não tenham similar nacional. 

• Ex-Tarifários para Bens de Capital: são máquinas e equipamentos vitais para a 
modernização da indústria nacional. Bens de capital não produzidos no país podem ter 
redução temporária do II, por até dois anos, prorrogável. 

• Ex-Tarifários para Bens de Informática e Telecomunicações (BIT): os países do bloco 
poderão manter alíquotas diferenciadas até 2019. Os produtos beneficiados são 
designados por “ex” na NCM. 

• Setor Automotivo: alíquotas diferenciadas para produtos integrantes da Política 
Automotiva do MERCOSUL (inclusive peças e veículos prontos). 

• Suspensão de Concessões Comerciais: membro do MERCOSUL pode aumentar a 
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alíquota do II acima do previsto na TEC. Previsto na Decisão CMC no 18/2009. 
• Conjuntura Econômica Internacional: com o objetivo de adequar a política tarifária no 

MERCOSUL à conjuntura econômica internacional, seus membros poderão, além de 
suas listas de exceções à TEC, colocar mais 100 itens tarifários como exceção. Para 
estes itens tarifários, a alíquota do II determinada pelos membros em relação às 
importações extrazona deverá ser maior do que a alíquota da TEC. 

 

Importância do Regime de Ex-Tarifário 

 
 

INCOTERMS / Regimes Aduaneiros 

INCOTERMS 

• Criado pela Câmara de Comércio Internacional (CCI) em 1936. Tem o objetivo de 
simplificar a celebração de contratos internacionais de compra e venda. Uso facultativo 
pelas partes em um contrato de compra e venda de mercadorias. Não se aplicam a 
contratos de prestação de serviços.  

• Possuem valor jurídico quando utilizados em um contrato de compra e venda 
internacional. Ou seja, quando as partes elegerem as cláusulas dos INCOTERMS, serão 
de observância obrigatória. Os INCOTERMS podem ser alterados pelas partes do 
contrato, desde que acordados. 

• Todas as versões do INCOTERMS podem ser usadas em um contrato de compra e 
venda internacional. Ou seja, uma nova versão não revoga a versão anterior. O 
conhecimento dos INCOTERMS identifica o momento em que o vendedor transfere ao 
comprador a responsabilidade quanto aos riscos e custos. Importadores e exportadores 
devem identificar e observar os detalhes da legislação interna de seus países, quando 
escolherem os INCOTERMS. 
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Tipos de Regimes Aduaneiros 

 
 

Regimes Aduaneiros Comuns 

• As mercadorias entram a título definitivo no país, sendo despachadas para consumo. 
Ocorre ainda a tributação integral das mercadorias importadas. É o regime normal de 
importação, em que não existem limitações ou benefícios específicos. 

 

Regimes Aduaneiros Especiais 

• São operações do comércio exterior em que as importações ou exportações gozam de 
benefícios fiscais como isenção, suspensão parcial ou total de tributos incidentes. As 
mercadorias entram no país com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Estes estão contidos nos artigos 307 a 503 do Regulamento Aduaneiro. Com exceção 
do drawback (que sofre despacho para consumo), o restante dos regimes aduaneiros 
especiais sofrem despacho para admissão. 

 
Regimes Aduaneiros Aplicados em Áreas Especiais 

• Ocorrem em áreas específicas do país, com a finalidade de desenvolver a região. Como 
exemplos, podem ser citadas a Zona Franca de Manaus, Áreas de Livre Comércio e as 
Zonas de Processamento de Exportações. 

• ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM): área de livre comércio de importação e exportação 
(centro industrial, comercial e agropecuário). Administrado pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Benefícios na importação: isenção de II e IPI. 
Benefícios na exportação: isenção do IE. Benefícios nas vendas para a ZFM: equiparação 
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à exportação. Benefícios na internação (da ZFM para o mercado interno / despacho de 
internação): 

 Bagagem de viajantes: mercadorias estrangeiras com isenção de até US$ 
2,000.00. 
 Produtos industrializados com insumos estrangeiros: reduz o II (só cobra os 

insumos estrangeiros); isenção do IPI. 
 Mercadorias destinadas à Amazônia Ocidental e ALC: não haverá tributação. 

• ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO (ALC): finalidade de promover o desenvolvimento de áreas 
fronteiriças específicas da Região Norte do País e de incrementar as relações bilaterais 
com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana. 
Administradas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Há 
licenciamento não automático para as importações para essas regiões. Suspensão do 
pagamento do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) na entrada de produtos estrangeiros nestas áreas. A suspensão será convertida em 
isenção quando os produtos forem destinados a consumo e venda internos, 
beneficiamento, em seu território, de pescado, recursos minerais e matérias-primas de 
origem agrícola ou florestal, beneficiamento de pecuária, restrito às áreas de Boa Vista, 
Bonfim, Macapá, Santana, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, piscicultura, agropecuária, salvo 
em relação à área de Guajará-Mirim, agricultura, restrito à área de Guajará-Mirim, 
instalação e operação de atividades de turismo e serviços de qualquer natureza, 
estocagem para comercialização no mercado externo, estocagem para comercialização 
ou emprego em outros pontos do País, restrito à área de Tabatinga, atividades de 
construção e reparos navais, restritas às áreas de Guajará-Mirim e Tabatinga, 
industrialização de produtos em seus territórios, restritas às áreas de Tabatinga, 
Brasiléia e Cruzeiro do Sul e internação como bagagem acompanhada, observado o 
mesmo tratamento previsto na legislação aplicável à Zona Franca de Manaus. 
Mercadorias importadas para as ALC, quando sofrerem internação, ou seja, saírem para 
outros locais do território aduaneiro, não tem redução proporcional do Imposto de 
Importação (II), como na ZFM. 

• ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES (ZPE): São áreas de livre comércio de 
importação e exportação, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção 
de bens a serem comercializados no exterior, objetivando a redução de desequilíbrios 
regionais, o fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção da difusão 
tecnológica e do desenvolvimento econômico e social do País. São áreas de livre 
comércio de importação e exportação. Ocorre a suspensão do Imposto de Importação 
(II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), COFINS, COFINS-Importação, 
PIS/PASEP, PIS/PASEP-Importação e Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante, tanto na aquisição de insumos nacionais como importados. A pessoa jurídica 
autorizada a operar em ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de contribuinte, nas operações de importação, em 
relação ao II, ao IPI, à COFINS-Importação, ao PIS/PASEP-Importação e ao AFRMM e 
responsável, nas aquisições no mercado interno, em relação ao IPI, à COFINS e ao 
PIS/PASEP. Em contrapartida: pessoa jurídica deve assumir o compromisso de obter 
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receita bruta de exportações de, no mínimo, 80% da sua receita bruta total. 
 

Prática Desleais de Comércio 

Antidumping 

• Conceito de Dumping: “Para as finalidades do presente Acordo considera-se haver 
prática de dumping, isto é, oferta de um produto no comércio de outro país a preço 
inferior a seu valor normal, no caso de o preço de exportação do produto ser inferior 
àquele praticado no curso normal das atividades comerciais para o mesmo produto 
quando destinado ao consumo no país exportador”. 

• Dumping ocorre quando o preço de exportação é inferior ao preço praticado no 
mercado interno do país exportador. 

• Produto Similar: produto idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto que se está 
examinando, ou, na ausência de tal produto, outro produto que, embora não 
exatamente igual sob todos os aspectos, apresenta características muito próximas as do 
produto que se está considerando. 

• Custos de Produção: calculados com base em registros mantidos pelo exportador ou 
pelo produtor objeto de investigação, desde que tais registros estejam de acordo com 
os princípios contábeis geralmente aceitos no país exportador e reflitam razoavelmente 
os custos relacionados com a produção e a venda do produto em causa. 

• Prova da existência do Dano causado pelo Dumping: a determinação do dano para as 
finalidades previstas no Artigo VI do GATT 1994 deverá basear-se em provas materiais e 
incluir exame objetivo: (a) do volume das importações a preços de dumping e do seu 
efeito sobre os preços de produtos similares no mercado interno e (b) do consequente 
impacto de tais importações sobre os produtores nacionais desses produtos. 

• Ocorre dumping inclusive para bens que sejam importados ao amparo do drawback. 
• ATENÇÃO: Dumping Social (considera a existência de trabalho escravo e trabalho 

infantil, onde se produz a custos mais baixos, tornando-os mais competitivos no 
mercado internacional); Dumping Cambial (os preços dos produtos são baixos em 
virtude de uma desvalorização cambial da moeda do país); Dumping Ambiental (os 
preços dos produtos são baixos porque não são cumpridos padrões mínimos da 
legislação ambiental); e Dumping Predatório (estratégia de dominação de mercados, 
caracterizando-se pela redução de preços por uma empresa com vistas a eliminar a 
concorrência). 

• Não pode aplicação simultânea de direitos antidumping e direitos compensatórios.  
• Início de uma investigação para se aplicar medidas antidumping: começa com uma 

petição pela indústria doméstica prejudicada pelo dumping. Petição deverá incluir a 
demonstração de dumping, de dano e do nexo causal entre as importações a preços de 
dumping e o dano alegado. 

• Dano pode ser um dano material (prejuízos à indústria nacional, como redução da 
produção e aumento de desemprego), ameaça de dano material, atraso real na 
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implantação de uma indústria ou baseado em evidências positivas e sem interessar a 
intenção da indústria exportadora em prejudicar a importadora. 

• Reclamação Indústria Doméstica: petição deve ser assinada por 
• produtores nacionais que respondam, no mínimo, por 25% da produção total do similar 

realizada pela indústria nacional. Após, governo abre consulta para que os demais 
produtores manifestem sua.  discordância ou concordância. Na consulta geral, a maioria 
(em termos de produção) dos que se manifestaram devem apoiar a petição para o início 
da investigação. 

• Duração da Investigação: 12 meses, podendo chegar a 18 meses. 
• O governo do país exportador deve ser notificado acerca da existência de petição 

devidamente instruída antes de ser dado início à investigação. 
• Prazo máximo para aplicação de medidas antidumping: máximo 5 anos a contar de sua 

imposição, a menos que as autoridades determinem, em revisão iniciada em data 
anterior aquela, que a extinção dos direitos levaria muito provavelmente à continuação 
ou retomada do dumping e do dano (enquanto houver necessidade de neutralizar a 
prática de dumping). 

• Suspensão das Investigações ou Encerramento sem Conclusão: se qualquer exportador 
comunica sua disposição de assumir voluntariamente compromisso satisfatório no 
sentido de rever seus preços ou de cessar as exportações a preços de dumping 
destinadas à região em apreço. 

• Possível que terceiro país apresente petição para aplicação de medidas antidumping. 
 

Margem de Dumping 

 
• Quando a Margem de Dumping Relativa for inferior ao Minimis (Mr < 2%), não poderá 

ser aplicado o direito antidumping. 

Medidas Antidumping no Brasil 
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Integração Comercial 

Classificação dos Estágios de Integração 

 
Zona de Preferências Tarifárias (ZPT) 

• Margem de preferências tarifárias para certos produtos (alíquotas menores quando 
provenientes dos países membros). Entre os signatários, há reduções tarifárias 
recíprocas.  

• Atenção: se a banca mencionar a teria de integração de Bela Balassa, NÃO considerar 
as zonas de preferências tarifárias como estágio de integração. Se não for mencionado 
qualquer autor específico, considerar como um estágio de integração. 

 

Área de Livre Comércio (ALC) 

• Neste caso, ocorre a Livre circulação de Mercadorias e Serviços em relação ao substancial 
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do comércio. O comércio intrabloco é livre de barreiras. Já o comércio extrabloco, 
podem ser utilizadas diferentes alíquotas do imposto de importação (x%, y%, z%, w%). 
Importante ressaltar o seguinte: há o entendimento majoritário de que é possível aplicar 
restrições comerciais no interior de blocos regionais, por razões de segurança nacional 
(mesmo não relacionados no artigo XXIV). 

Livre Circulação de Mercadorias e Serviços 

 
 

União Aduaneira (UA) 

• Destaco os principais aspectos, como Livre circulação de mercadorias e serviços bem 
como uma política comercial comum em relação a terceiros países. O Comércio 
intrabloco (países A, B, C e D) é livre de barreiras (0%). Já no comércio extrabloco, há 
uma tarifa externa comum (TEC) (igualdade de barreiras). 

 
• União Aduaneira Imperfeita: ocorre quando as normas de comércio exterior nos países 

de um bloco comercial não são unificadas, além de haver exceções à TEC. Mercosul e 
Comunidade Andina: União Aduaneira Imperfeita 

 

Mercado Comum 

• Ocorre a livre circulação de mercadorias e serviços, a política comercial comum em 
relação a terceiros países e a livre circulação dos fatores de produção. Para haver livre 
circulação de fatores de produção, necessário a harmonização das políticas 
previdenciária, trabalhista e de capitais. 
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União Econômica 

• Ocorre a livre circulação de mercadorias e serviços, a política comercial comum em 
relação a terceiros países, a livre circulação dos fatores de produção e a harmonização 
das políticas econômicas dos países do bloco. 

 
 

Integração Econômica Total 

• Caracterizado pela unificação das políticas econômicas dos países do bloco. Necessária 
a existência de um órgão supranacional para que as políticas econômicas possam ser 
conduzidas de forma unificada. Pela doutrina majoritária, a União Europeia (UE) é uma 
União Econômica e Monetária (apenas as políticas cambial e monetária são conduzidas 
pelo Banco Central Europeu de forma unificada). 

Unificação das Políticas Econômicas dos Países do Bloco 
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LEGISLAÇÃO ADUANEIRA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística dos últimos 5 anos, ordenada conforme grau de incidência, para 
sabermos quais são os assuntos mais exigidos pelas principais bancas (CESPE/CEBRASPE, FCC e 
FGV) na área fiscal, no âmbito da disciplina. 

 
Os assuntos que possuem percentual de cobrança <2% não serão abordados, visando otimizar a 
revisão dos pontos mais relevantes. Com base nessa análise, podemos verificar quais são os 
temas mais cobrados e, com isso, focar nos principais pontos para revisar. 
 

 

 

 

 

Legislação Aduaneira 

Assunto 
 

% de cobrança 

Regimes Aduaneiros Especiais / Aplicados em Áreas Especiais. 19,8% 
Valoração Aduaneira. 12,8% 

Leg. Aduaneira aplicável ao MERCOSUL / Procedimentos de Imp. e Exp. / 
Controle Aduaneiro de Veículos. 10,7% 

Imposto de Importação. 9,1% 
Mercadorias, Infrações e Penalidades. 9,1% 

Jurisdição Aduaneira. 8,0% 
PIS / COFINS Importação. 7,4% 

Regimes Especiais de Tributação. 4,9% 
Bagagem. 4,3% 

ICMS Importação. 3,7% 
CIDE-Combustíveis Importação. 3,2% 

IPI Importação 3,2% 
Imposto de Exportação 2,7% 

AFRMM 1,1% 
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Jurisdição Aduaneira 
 

Aspectos Gerais 

 

A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange: 

 Zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade 

aduaneira local:  

 a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados;  

 a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e  

 a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados;  

 Zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela 

incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo. 

 

 

 A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às Áreas de Controle Integrado 

criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil. Nessa 

hipótese é possível a atuação do Auditor-Fiscal da RFB além da linha de fronteira terrestre 

do Brasil. 

 O Ministro de Estado da Fazenda poderá demarcar, na orla marítima ou na faixa de 

fronteira, zonas de vigilância aduaneira (zona secundária), nas quais a permanência de 

mercadorias ou a sua circulação e a de veículos, pessoas ou animais ficarão sujeitas às 

exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas.  
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 Compreende-se na zona de vigilância aduaneira a totalidade do Município atravessado 

pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área demarcada. 

 Administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior 

em todo o território aduaneiro.  

 

 

 

 

 

Alfandegamento 

 

 

 

 

 Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá ser efetuada a 

entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, exceto:  

 Nos casos de importação e exportação de mercadorias conduzidas por linhas de 

transmissão ou por dutos, ligados ao exterior; e  

 Em outros casos estabelecidos pela RFB. 

 Os portos secos não poderão ser instalados na zona primária de portos e 
aeroportos alfandegados, mas tão somente em pontos de fronteira 
alfandegados, os denominados portos secos de fronteira. 

 

Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, 
nas zonas de vigilância aduaneira, bem como em outras áreas nas quais se 
autorize carga e descarga de mercadorias, ou embarque e desembarque de 
viajante, procedentes do exterior ou a ele destinados, a autoridade aduaneira 
tem precedência sobre as demais que ali exerçam suas atribuições. 

• Compete à RFB definir os requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento, 
na zona primária ou na zona secundária, dos locais e recintos onde ocorram, sob 
controle aduaneiro: 
 Movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias 

procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro 
especial; 

 Bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados; e 
 Remessas postais internacionais. 

• Poderão ainda ser alfandegados, em zona primária, recintos destinados à instalação 
de lojas francas. 
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 Portos secos são recintos alfandegados de uso público nos quais são executadas 

operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de 

bagagem, sob controle aduaneiro.  

 

Imposto de Importação 
 

Aspectos Gerais 

 
O fato gerador do Imposto de Importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território 

aduaneiro. A distinção entre bens, produtos e mercadorias é importante para resolver questões 

que tragam a literalidade dos dispositivos da CF/88, que utiliza a expressão "produtos", e do 

RA, que faz referência a "mercadorias”. 

 Em questões doutrinárias, pode-se considerar que o II e o IE incidem, respectivamente, 

sobre bens estrangeiros e bens nacionais ou nacionalizados, pois a referência ao termo 

"mercadoria" é um resquício do Decreto-Lei nº 37/66, anterior à CF/88.  

 Imposto de Importação incide sobre mercadoria estrangeira, inclusive sobre bagagem de 

viajante e sobre bens enviados como presente ou amostra, ou a título gratuito.  

 Considera-se estrangeira, para fins de incidência do imposto, a mercadoria nacional 

ou nacionalizada exportada, que retorne ao País; 

 Porém, não será considerada estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada 

exportada que retorne ao País, se: 

 enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado;  

 devolvida por motivo de defeito técnico, para reparo ou para substituição;  

 por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país 

importador;  

 por motivo de guerra ou de calamidade pública; ou  

 por outros fatores alheios à vontade do exportador. 
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O imposto não incide sobre: 

 Mercadoria estrangeira que chegar ao País por erro inequívoco ou comprovado de 

expedição, e que for redestinada ou devolvida para o exterior;  

 Mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine a 

reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço 

aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava; 

 Mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, 

exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou 

revendida;  

 Mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de 

importação;  

 Embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de 

navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro, como 

propriedade da mesma empresa nacional de origem;  

 Mercadoria estrangeira destruída, sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda 

Nacional, antes de desembaraçada; 

 mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída. 

Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador:  

 Na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho 

para consumo.  

 No dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:  

 Bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de 

importação comum; 

 Bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou 

desacompanhada; 

 Mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, 

cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira; ou  

 Mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na 
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hipótese em que tenha sido consumida ou revendida, ou não seja localizada;  

 Na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado, 

se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento da 

mercadoria importada e que for considerada abandonada pelo decurso do prazo de 

permanência em recinto alfandegado. 

 Na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica  

 

A base de cálculo do Imposto de Importação é assim definida:  

 Quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do 

Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994; 

 Quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria expressa na unidade de 

medida estabelecida.  

Os sujeitos passivos do Imposto de Importação podem ser contribuintes, responsáveis ou 

responsáveis solidários. 

 

 

Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos seguintes casos:  

 Diferença, verificada em ato de fiscalização aduaneira, decorrente de erro: 

 De cálculo; 

 Aplicação de alíquota; 

 Declarações quanto ao valor aduaneiro ou à quantidade de mercadoria. 

Nenhum caso específico de responsabilidade solidária foi cobrado nas 

provas anteriores. No entanto, é preciso saber que as hipóteses do art. 106 

do RA são de responsabilidade solidária, e não subsidiária! 
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 Verificação de extravio ou de avaria; 

 verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era beneficiário de isenção ou 

de redução concedida em caráter geral, ou já havia preenchido as condições e os 

requisitos exigíveis para concessão de isenção ou de redução de caráter especial; e  

 Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.  

A restituição do imposto pago indevidamente poderá ser feita:  

 De ofício; 

 A requerimento; ou  

 Mediante utilização do crédito na compensação de débitos do importador. 

 

PIS/COFINS Importação 
 

Aspectos Gerais 

As hipóteses de incidência do PIS/COFINS Importação são as mesmas do Imposto de 

Importação, com exceção da previsão de não incidência sobre embarcações construídas no Brasil 

e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no 

exterior, que retornem ao registro brasileiro, como propriedade da mesma empresa nacional de 

origem. O fato gerador do PIS/COFINS Importação é a entrada de bens estrangeiros no território 

aduaneiro. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador:  

 Na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para 

consumo; 

 No dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens 

constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio 

tenha sido verificado pela autoridade aduaneira; 

 Na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado, 

se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento da 
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mercadoria importada e que for considerada abandonada pelo decurso do prazo de 

permanência em recinto alfandegado. 

Para efeito de ocorrência do fato gerador, consideram-se entrados no território aduaneiro os 

bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio tenha sido verificado pela 

autoridade aduaneira. Essa disposição não se aplica:  

 Às malas e às remessas postais internacionais; 

 À mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de manuseio na 

descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não seja superior 

a um por cento.  

A base de cálculo do PIS/COFINS Importação é o valor aduaneiro.  

As normas relativas à suspensão do pagamento do II ou do IPI vinculado à importação, 

referentes aos regimes aduaneiros especiais, aplicam-se também ao PIS/COFINS Importação.  

Os sujeitos passivos do Imposto de Importação podem ser contribuintes, responsáveis ou 

responsáveis solidários. 

 
Diferentemente do que ocorre em relação ao II, que tem o transportador 

e o depositário como responsáveis, relativamente ao PIS/COFINS 
Importação eles são responsáveis solidários. 

Regimes de Tributação Diferenciados 
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REICOMP 

 

RECAP 
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REIDI 

 

RETID 

 

ZONA FRANCA DE MANAUS 
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PATVD 

 

PADIS 

 

 

 

 

PJ Preponderantemente Exportadora 



 

173 

 

 

Legislação aplicada ao MERCOSUL. Procedimentos de 
Importação e Exportação. Controle Aduaneiro de Veículos. 
Aspectos Gerais 

Apesar de aprovado em 2010, o Código Aduaneiro do MERCOSUL ainda não entrou em vigor, 
pois não foi internalizado no ordenamento jurídico de nenhum dos Estados-membros do bloco. 
Controle aduaneiro de veículos: 
 A entrada ou a saída de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados só poderá 

ocorrer em porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado.  
 O titular da unidade aduaneira jurisdicionante poderá autorizar a entrada ou a saída de 

veículos por porto, aeroporto ou ponto de fronteira não alfandegado, em casos 
justificados.  

 O transportador deve prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem 
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.  
 O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do 

importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou 
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário também 
devem prestar as informações sobre as operações que executem e as respectivas 
cargas.  

 A autoridade aduaneira poderá proceder a buscas em qualquer veículo para prevenir e 
reprimir a ocorrência de infração à legislação aduaneira, inclusive em momento anterior à 
prestação das informações.  
 A busca será precedida de comunicação, verbal ou por escrito, ao responsável pelo 

veículo.  
 Havendo indícios de falsa declaração de conteúdo, a autoridade aduaneira poderá 
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determinar a descarga de volume ou de unidade de carga, para a devida 
verificação.  

 A mercadoria procedente do exterior será registrada em manifesto de carga ou em outras 
declarações de efeito equivalente. 
 Para cada ponto de descarga no território aduaneiro, o veículo deverá trazer tantos 

manifestos quantos forem os locais, no exterior, em que tiver recebido carga.  
 A não apresentação de manifesto ou declaração de efeito equivalente, em relação 

a qualquer ponto de escala no exterior, será considerada declaração negativa de 
carga. 

 

A competência para autorizar descarga de mercadoria em local diverso do indicado no manifesto 
é da autoridade aduaneira do novo destino, que comunicará o fato à unidade com jurisdição 
sobre o local para onde a mercadoria estava manifestada. 

A mercadoria descarregada de veículo procedente do exterior será registrada pelo 
transportador, ou seu representante, e pelo depositário. 

 A autoridade aduaneira poderá determinar a aplicação de cautelas fiscais e o 
isolamento dos volumes em local próprio do recinto alfandegado, inclusive nos 
casos de extravio ou avaria.  
 

O veículo será tomado como garantia dos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas que 
sejam aplicadas ao transportador ou ao seu condutor.  

 Enquanto não concluídos os procedimentos fiscais destinados a verificar a 
existência de eventuais débitos para com a Fazenda Nacional, a autoridade 
aduaneira poderá permitir a saída do veículo, mediante termo de 
responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no País.  
 

A autoridade aduaneira poderá impedir a saída, da zona primária, de qualquer veículo que não 
haja satisfeito às exigências legais ou regulamentares e também poderá vedar o acesso, a locais 
ou recintos alfandegados, de veículos cuja permanência possa ser considerada inconveniente aos 
interesses da Fazenda Nacional. 

 

Despacho de importação: 

 Trata-se do procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados 



 

175 

 

pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à 
legislação específica.  

 Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou 
não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser submetida a despacho de 
importação, que será realizado com base em declaração apresentada à unidade aduaneira 
sob cujo controle estiver a mercadoria.  

O despacho de importação deverá ser iniciado em: 
 até 90 dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona primária;  
 até 45 dias após esgotar-se o prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado 

de zona secundária;  
 até 90 dias, contados do recebimento do aviso de chegada da remessa postal.  

A declaração de importação (DI) é o documento base do despacho de importação e deverá 
conter:  
 a identificação do importador; 
 a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da mercadoria. 

 

A RFB poderá: 

 exigir, na DI, outras informações, inclusive as destinadas a estatísticas de comércio 
exterior;  

 estabelecer diferentes tipos de apresentação da declaração de importação, apropriados à 
natureza dos despachos, ou a situações específicas em relação à mercadoria ou a seu 
tratamento tributário. 

A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com:  

 a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;  
 a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e  
 o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível.  
 Poderão ser exigidos outros documentos instrutivos da declaração aduaneira em 

decorrência de acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de outro 
ato normativo.  

O conhecimento de carga original, ou documento de efeito equivalente, constitui prova de posse 
ou de propriedade da mercadoria. 

 A cada conhecimento de carga deverá corresponder uma única declaração de 
importação, salvo exceções estabelecidas pela RFB.  
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Na importação, a fim de determinar o tipo e a amplitude do controle a ser efetuado na 
conferência aduaneira, serão adotados os seguintes canais de seleção: 

 VERDE, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático, dispensados o exame 
documental e a verificação da mercadoria;  

 AMARELO, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada 
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da 
mercadoria;  

 VERMELHO, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do 
exame documental e da verificação da mercadoria; 

 CINZA, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e a 
aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos 
indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria.  

A conferência aduaneira poderá ser realizada na zona primária ou na zona secundária. Quando 
realizada na zona secundária, poderá ser feita:  
 em recintos alfandegados; 
 no estabelecimento do importador; 
 em ato de fiscalização;  
 como complementação da iniciada na zona primária;  
 excepcionalmente, em outros locais, mediante prévia anuência da autoridade aduaneira. 

A verificação da mercadoria, no curso da conferência aduaneira ou em outra ocasião, será 
realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ou sob a sua supervisão, por Analista-
Tributário, na presença do viajante, do importador ou de seus representantes.  
 Na hipótese de mercadoria depositada em recinto alfandegado, a verificação poderá ser 

realizada na presença do depositário ou de seus prepostos, dispensada a exigência da 
presença do importador; 

 A verificação de bagagem ou de outra mercadoria que esteja sob a responsabilidade do 
transportador poderá ser realizada na presença deste ou de seus prepostos, dispensada a 
exigência da presença do viajante ou do importador.  

Caracterizam a interrupção do curso do despacho, entre outras ocorrências:  
 a não apresentação de documentos indispensáveis ao prosseguimento do despacho; 
 o não comparecimento do importador para assistir à verificação da mercadoria, quando sua 

presença for obrigatória.  
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Quando for constatado extravio ou avaria, a autoridade aduaneira poderá permitir o 
prosseguimento do despacho da mercadoria avariada ou da partida com extravio. O 
desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência 
aduaneira. A entrega da mercadoria ao importador se dará mediante a comprovação do 
pagamento do ICMS. A autoridade aduaneira poderá cancelar declaração de importação já 
registrada, de ofício ou a pedido do importador. O cancelamento da declaração não exime o 
importador da responsabilidade por eventuais infrações.  

A RFB poderá autorizar: 
 o início do despacho aduaneiro antes da chegada da mercadoria;  
 a entrega da mercadoria antes de iniciado o despacho; 
 a adoção de faixas diferenciadas de procedimentos, em que a mercadoria possa ser 

entregue:  
 antes da conferência aduaneira;  
 mediante conferência aduaneira feita parcialmente; ou  
 somente depois de concluída a conferência aduaneira de toda a carga.  

 
Despacho de exportação:  

 Trata-se do procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados 
pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação 
específica, com vistas a seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior.  

 Toda mercadoria destinada ao exterior, inclusive a reexportada, está sujeita a despacho de 
exportação, com as exceções estabelecidas na legislação específica.  

 A mercadoria a ser devolvida ao exterior antes de submetida a despacho de importação 
poderá ser dispensada do despacho de exportação.  

 O despacho de exportação será processado por meio de Declaração Única de Exportação 
(DU-E), registrada no Portal Único de Comércio Exterior. A DU-E é um documento 
eletrônico que contém informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, 
financeira, tributária, fiscal e logística, que caracterizam a operação de exportação dos 
bens por ela amparados e definem o enquadramento dessa operação.  

A declaração de exportação será instruída com:  
 a primeira via da nota fiscal;  
 a via original do conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas exportações por 

via terrestre, fluvial ou lacustre; 
 outros documentos exigidos na legislação específica. 
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Na exportação, a fim de determinar o tipo e a amplitude do controle a ser efetuado na 
conferência aduaneira, serão adotados os seguintes canais de seleção.  
 VERDE, pelo qual o desembaraço de exportação é automático, sem qualquer exame físico 

ou documental;  
 LARANJA, no qual será realizado o exame documental;  
 VERMELHO, no qual será realizado o exame documental e a verificação física da 

mercadoria.  

O desembaraço aduaneiro na exportação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da 
conferência aduaneira, e autorizado o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria. 
Constatada divergência ou infração que não impeça a saída da mercadoria do País, o 
desembaraço será realizado, sem prejuízo da formalização de exigências, desde que 
assegurados os meios de prova necessários. A mercadoria a ser reexportada somente será 
desembaraçada após o pagamento das multas a que estiver sujeita. A averbação do embarque 
consiste na confirmação da saída da mercadoria do País.  

O SISCOMEX é o instrumento administrativo que integra as atividades de registro, 
acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações. Por meio do SISCOSERV, são prestadas informações para fins 
econômico-comerciais.  
 

Regimes Aduaneiros Especiais. 
 

Aspectos Gerais 

Os regimes aduaneiros especiais se distinguem do regime comum pela suspensão ou isenção de 

tributos incidentes nas operações de comércio exterior.  

 A suspensão de tributos nos regimes aduaneiros especiais será de até 1 ano, prorrogável 

por até 5 anos. 

 A título excepcional, o prazo poderá ser prorrogado por período superior a 5 anos, 

observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda.  

No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais, o beneficiário ficará sujeito ao 

pagamento dos tributos, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício. 
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Poderá ser autorizada a transferência de mercadoria admitida em um regime aduaneiro especial 

ou aplicado em área especial para outro  

Trânsito Aduaneiro 

O regime especial de TRÂNSITO ADUANEIRO é o que permite o transporte de mercadoria, sob 
controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento 
de tributos 

A concessão e a aplicação do regime de TRÂNSITO ADUANEIRO serão requeridas à autoridade 
aduaneira competente da unidade de origem.  
Ao conceder o regime, a autoridade aduaneira: 
 estabelecerá a rota a ser cumprida;  
 fixará os prazos para execução da operação e para comprovação da chegada da 

mercadoria ao destino; 
 adotará as cautelas julgadas necessárias à segurança fiscal (Mesmo havendo rota legal 

preestabelecida, poderá ser aceita rota alternativa proposta por beneficiário.  

A remoção de mercadorias de uma área ou recinto para outro, situado na mesma zona primária, 
independe de despacho para trânsito.  

No caso de transporte multimodal de carga, quando o desembaraço não for realizado nos 
pontos de entrada ou de saída do País, a concessão do regime de TRÂNSITO ADUANEIRO será 
considerada válida para todos os percursos no território aduaneiro, independentemente de novas 
concessões.  

A conclusão do TRÂNSITO ADUANEIRO será efetuada pela a unidade de destino.  

 O despacho para trânsito completa-se com o desembaraço aduaneiro.  

Para efeitos fiscais, o transportador é responsável quando: 
 constatado que houve, após o embarque, substituição de mercadoria;  
 houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação; 
 o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao constante no conhecimento 

de carga, no manifesto ou em documento de efeito equivalente.  

Quando a constatação de extravio ou avaria ocorrer no local de origem, a autoridade aduaneira 
poderá permitir o trânsito aduaneiro da mercadoria avariada ou da partida com extravio, após a 
determinação da quantidade extraviada.  
 Caso o extravio ou avaria ocorram no percurso do trânsito, a autoridade aduaneira poderá 
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autorizar o prosseguimento do trânsito até o local de destino, adotadas as cautelas fiscais 
cabíveis.  

 

Admissão Temporária 

O regime aduaneiro especial de ADMISSÃO TEMPORÁRIA é o que permite a importação de 
bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com suspensão total do pagamento 
de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de utilização econômica. 

A concessão do regime deve observar o cumprimento cumulativo das seguintes condições: 
 importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer meio julgado 

idôneo;  
 importação sem cobertura cambial; e  
 adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados. 

 
A aplicação do regime de ADMISSÃO TEMPORÁRIA ficará condicionada à:  
 utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos;  
 constituição das obrigações fiscais em termo de responsabilidade; e  
 identificação dos bens.  

 
A extinção do regime pode se dar pela: 
 reexportação;  
 entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade 

aduaneira concorde em recebê-los;  
 destruição, às expensas do interessado;  
 transferência para outro regime especial; ou  
 despacho para consumo, se nacionalizados.  

 No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para consumo, 
os tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o montante já 
pago.  
 

Os veículos de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas com sede social nos países do Mercosul, 
utilizados em viagens de turismo, circularão livremente no País, dispensado o cumprimento de 
formalidades aduaneiras.  

 Considera-se em admissão temporária, independentemente de qualquer 
procedimento administrativo, o veículo que ingressar no território aduaneiro a 
serviço de empresa estrangeira autorizada a operar, no Brasil, nas atividades de 
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transporte internacional de carga ou passageiro.  

Na ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA, os bens ficam sujeitos ao 
pagamento dos tributos proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território 
aduaneiro.  
 A proporcionalidade será obtida pela aplicação do percentual de 1%, relativamente a cada 

mês compreendido no prazo de concessão do regime, sobre o montante dos tributos 
originalmente devidos.  

 Utilização econômica é o emprego dos bens na prestação de serviços a terceiros ou na 
produção de outros bens destinados a venda.  

 O tratamento administrativo aplicável na admissão de bens no regime será o mesmo 
exigido para uma operação de importação definitiva, salvo nos casos estabelecidos em ato 
normativo da Secex.  

 O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento operacional, 
de aluguel ou de empréstimo, celebrado entre o importador e a pessoa estrangeira, 
prorrogável na medida da extensão do prazo estabelecido no contrato, com vigência 
máxima de 100 meses.  
 O regime de admissão temporária para utilização econômica não se aplica à entrada 

no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento mercantil financeiro, 
contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior.  

A ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA APERFEIÇOAMENTO ATIVO é o que permite o ingresso, para 
permanência temporária no País, com suspensão do pagamento de tributos, de mercadorias 
estrangeiras ou desnacionalizadas, destinadas a operações de aperfeiçoamento ativo e posterior 
reexportação.  

Consideram-se operações de aperfeiçoamento ativo:  
 as operações de industrialização relativas ao beneficiamento, à montagem, à renovação, ao 

recondicionamento, ao acondicionamento ou ao recondicionamento aplicadas ao próprio 
bem; 

 o conserto, o reparo, ou a restauração de bens estrangeiros.  

São condições básicas para a aplicação do regime:  
 que as mercadorias sejam de propriedade de pessoa sediada no exterior e admitidas sem 

cobertura cambial;  
 que o beneficiário seja pessoa jurídica sediada no País; 
 que a operação esteja prevista em contrato de prestação de serviço.  
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DRAWBACK 

O regime de DRAWBACK é considerado incentivo à exportação, e não um benefício fiscal, e pode ser 
aplicado nas modalidades SUSPENSÃO, ISENÇÃO e RESTITUIÇÃO. 

 
 O prazo de vigência do DRAWBACK é de 1 ano, admitida uma única prorrogação, por 

igual período. 
 O DRAWBACK SUSPENSÃO permite a suspensão do pagamento de tributos, na 

importação, de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno, de 
mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado.  
 Na modalidade suspensão, a concessão do regime é de competência da Secex.  

 O DRAWBACK SUSPENSÃO aplica-se também à importação, de forma combinada ou não 
com a aquisição no mercado interno:  
 de mercadorias para emprego em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista 

de produto a ser exportado; e  
 por empresas denominadas fabricantes-intermediários, para industrialização de 

produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais-
exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de produto final 
destinado à exportação.  

 As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de ser 
empregadas no processo produtivo de bens, ou que sejam empregadas em desacordo 
com este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:  
 no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até 30 dias do prazo 

fixado para exportação, ou de renúncia à aplicação do regime, no momento da 
renúncia:  
 devolução ao exterior;  
 destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado;  
 destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento 

dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos; ou  
 entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas e ônus, desde que 

a autoridade aduaneira concorde em recebê-las;  
 no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório, 

requerimento de regularização junto ao órgão concedente, a critério deste.  

 O DRAWBACK ISENÇÃO permite a isenção do II e a redução a zero do IPI e do 
PIS/COFINS, de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno, de 
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mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto 
exportado. 
 Na modalidade isenção, a concessão do regime também é de competência da 

Secex.  

 O beneficiário do DRAWBACK ISENÇÃO poderá optar pela importação ou pela aquisição 
no mercado interno da mercadoria equivalente, de forma combinada ou não, considerada 
a quantidade total adquirida ou importada com pagamento de tributos.  

 O DRAWBACK ISENÇÃO aplica-se também à importação, de forma combinada ou não 
com a aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente:  
 à empregada em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já 

exportado; e  
 para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente a empresa 

industrial-exportadora e empregado ou consumido na industrialização de produto 
final já exportado.  

 O DRAWBACK RESTITUIÇÃO permite a restituição, total ou parcial, dos tributos pagos na 
importação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, 
complementação ou acondicionamento de outra exportada.  
 Na modalidade restituição, a concessão do regime é de competência da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil.  

 Para usufruir do regime, o interessado deverá comprovar a exportação de produto em cujo 
beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento tenham sido utilizadas 
as mercadorias importadas.  

 A restituição do valor correspondente aos tributos poderá ser feita mediante crédito fiscal, 
a ser utilizado em qualquer importação posterior.  

 Na modalidade restituição, o regime será aplicado pela unidade aduaneira que jurisdiciona 
o estabelecimento produtor. 

 

ENTREPOSTO ADUANEIRO 

O regime especial de ENTREPOSTO ADUANEIRO na importação é o que permite a 
armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com suspensão 
de tributos incidentes na importação. 
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É permitida a admissão no regime de mercadoria importada com ou sem cobertura cambial.  

O regime especial de ENTREPOSTO ADUANEIRO na exportação é o que permite a 
armazenagem de mercadoria destinada a exportação. 
 
O ENTREPOSTO ADUANEIRO na exportação compreende as modalidades de regime comum e 
extraordinário:  
 Na modalidade de regime comum, permite-se a armazenagem de mercadorias em recinto 

de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais.  
 Na modalidade de regime extraordinário, permite-se a armazenagem de mercadorias em 

recinto de uso privativo, com direito a utilização dos benefícios fiscais previstos para 
incentivo à exportação, antes do seu efetivo embarque para o exterior.  

 

RECOF 

O RECOF é o regime que permite a importação, com ou sem cobertura cambial, e com 
suspensão do pagamento de tributos, sob controle aduaneiro informatizado, mercadorias que, 
depois de submetidas a operação de industrialização, sejam destinadas a exportação. 

 

RECOM 

O RECOM é regime que permite a importação, sem cobertura cambial, de chassis, carroçarias, 
peças, partes, componentes e acessórios, com suspensão do pagamento do IPI e do PIS/COFINS. 

 

Exportação Temporária 

O regime de EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA é o que permite a saída, do País, com suspensão do 
pagamento do IE, de mercadoria nacional ou nacionalizada, condicionada à reimportação em 
prazo determinado, no mesmo estado em que foi exportada. 

 A EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA PARA APERFEIÇOAMENTO PASSIVO permite a saída, do 
País, por tempo determinado, de mercadoria nacional ou nacionalizada, para ser 
submetida a operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem, no 
exterior, e a posterior reimportação, sob a forma do produto resultante, com pagamento 
dos tributos sobre o valor agregado.  
 O regime aplica-se, também, na saída do País de mercadoria nacional ou 
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nacionalizada para ser submetida a processo de conserto, reparo ou restauração.  
 

REPETRO 

REPETRO é o regime que permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes tratamentos 
aduaneiros:  
 exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro, e posterior aplicação 

do regime de admissão temporária, no caso de bens constantes de relação elaborada pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de fabricação nacional, vendido a pessoa sediada 
no exterior;  

 exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro, de partes e peças de 
reposição destinadas aos bens constantes de relação elaborada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, já admitidos no regime aduaneiro especial de admissão temporária;  

 importação, sob o regime de drawback suspensão, de matérias-primas, produtos 
semielaborados ou acabados e de partes ou peças, utilizados na fabricação dos bens 
constantes de relação elaborada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e posterior 
comprovação do adimplemento das obrigações decorrentes da aplicação desse regime 
mediante exportação;  

 importação de bens para permanência definitiva no País com suspensão do pagamento dos 
tributos federais incidentes na importação. 

 

REPEX 

O REPEX é o regime que permite a importação petróleo bruto e seus derivados, com suspensão 
do pagamento dos tributos federais, para posterior exportação, no mesmo estado em que foram 
importados. 

 

REPORTO 

O REPORTO é o regime que permite, na importação de máquinas, equipamentos, peças de 
reposição e outros bens, a suspensão do pagamento de tributos federais, quando importados 
diretamente pelos beneficiários do regime e destinados ao seu ativo imobilizado para utilização 
exclusiva em portos na execução de serviços de carga, descarga, movimentação de mercadorias e 
dragagem, e na execução de treinamento e formação de trabalhadores em Centros de 
Treinamento Profissional. 
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Loja Franca 

O regime aduaneiro especial de LOJA FRANCA é o que permite a estabelecimento instalado em 
zona primária de porto ou de aeroporto alfandegado vender mercadoria nacional ou estrangeira a 
passageiro em viagem internacional, com suspensão de tributos.  

Com a venda da mercadoria a passageiro em viagem internacional, a suspensão se converte em 
isenção. 

 

Depósito Especial 

O regime aduaneiro de DEPÓSITO ESPECIAL é o que permite a estocagem de partes, peças, 
componentes e materiais de reposição ou manutenção, com suspensão do pagamento de 
tributos federais, para veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, estrangeiros, 
nacionalizados ou não, e nacionais em que tenham sido empregados partes, peças e componentes 
estrangeiros, nos casos definidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

Depósito Afiançado 

O regime aduaneiro especial de DEPÓSITO AFIANÇADO é o que permite a estocagem, com 
suspensão do pagamento de tributos federais, de materiais importados sem cobertura cambial, 
destinados à manutenção e ao reparo de embarcação ou de aeronave pertencentes a empresa 
autorizada a operar no transporte comercial internacional, e utilizadas nessa atividade. 

 

Depósito Alfandegado Certificado 

O regime de DEPÓSITO ALFANDEGADO CERTIFICADO é o que permite considerar exportada, 
para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria nacional depositada em recinto 
alfandegado, vendida a pessoa sediada no exterior, mediante contrato de entrega no território 
nacional e à ordem do adquirente. 

 

Depósito Franco 

O regime aduaneiro especial de DEPÓSITO FRANCO é o que permite, em recinto alfandegado, a 
armazenagem de mercadoria estrangeira para atender ao fluxo comercial de países limítrofes com 
terceiros países. 
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Regimes Aduaneiros Aplicados em Áreas Especiais 
 
Zona Franca de Manaus  

A ZONA FRANCA DE MANAUS é uma área de livre comércio de importação e de exportação e 
de incentivos fiscais especiais 

 A entrada de mercadorias estrangeiras na ZONA FRANCA DE MANAUS, destinadas a seu 
consumo interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, 
agropecuária, pesca, instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer natureza, 
bem como a estocagem para reexportação, será isenta do II e do IPI.  

Essa isenção não se aplica a:  
 Armas e munições; 
 Fumo; 
 Bebidas alcóolicas; 
 Automóveis de passageiros; 
 Produtos de perfumaria ou de toucador, e preparados e preparações cosméticas, salvo os 

classificados nas posições 3303 a 3307 da Nomenclatura Comum do Mercosul, se 
destinados, exclusivamente, a consumo interno na Zona Franca de Manaus ou quando 
produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e da flora regionais, em 
conformidade com processo produtivo básico.  

As mercadorias estrangeiras importadas para a ZONA FRANCA DE MANAUS, quando desta 
saírem para outros pontos do território aduaneiro, ficam sujeitas ao pagamento de todos os 
impostos exigíveis sobre importações do exterior.  
Excetuam-se dessa disposição, relativamente ao pagamento dos impostos, as seguintes 
hipóteses:  

 bagagem de viajante;  
 internação de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus com insumos 

estrangeiros;  
 saída, para a Amazônia Ocidental, de produtos compreendidos na pauta fixada pelo 

Ministro de Estado da Economia; e  
 saída de mercadorias para as áreas de livre comércio localizadas na Amazônia Ocidental.  

Amazônia Ocidental  

É constituída pelos Estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia e de Roraima.  
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 O benefício aplicável à AMAZÔNIA OCIDENTAL é a suspensão de tributos sobre 
determinados produtos que saíram da ZONA FRANCA DE MANAUS ou de algumas 
ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO em direção à AMAZÔNIA OCIDENTAL. 

Áreas de Livre Comércio  

Constituem ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO de importação e de exportação as que, sob regime 
fiscal especial, são estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento de áreas 
fronteiriças específicas da Região Norte do País e de incrementar as relações bilaterais com os 
países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana. 

 ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO serão administradas pela Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAMA.  

 As ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO são configuradas por limites que envolvem, inclusive, os 
perímetros urbanos dos municípios de Tabatinga (AM), Guajará-Mirim (RO), Boa Vista e 
Bonfim (RR), Macapá e Santana (AP) e Brasiléia, com extensão para o município de 
Epitaciolândia, e Cruzeiro do Sul (AC).  

Zonas de Processamento de Exportação 

As ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO caracterizam-se como áreas de livre 
comércio de importação e de exportação, destinadas à instalação de empresas voltadas para a 
produção de bens a serem comercializados no exterior, objetivando a redução de desequilíbrios 
regionais, o fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção da difusão tecnológica e 
do desenvolvimento econômico e social do País. 

 

 As importações efetuadas por empresa autorizada a operar em ZONAS DE 
PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO serão efetuadas com suspensão do pagamento de 
tributos federais, inclusive o AFRMM.  

 Somente poderá instalar-se em ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO a 
pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir e manter, por ano-calendário, 
receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% de sua receita 
bruta total de venda de bens e serviços.  

 

Valoração Aduaneira. 
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Aspectos Gerais 

 
Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do 
correspondente valor aduaneiro, que consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro 
declarado pelo importador com as regras estabelecidas no Acordo de Valoração Aduaneira.  
Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado:  
 o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de 

descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades 
de entrada no território aduaneiro;  

 os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da 
mercadoria importada, até a chegada ao porto ou o aeroporto alfandegado de descarga 
ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de 
entrada no território aduaneiro;  

 o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas acima.  
 
Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação (1º método):  
 os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, à manutenção ou à 

assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados após a 
importação; 

 os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao transporte, 
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais onde forem cumpridas as 
formalidades de entrada no território aduaneiro.  

A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela 
impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando:  
 houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos 

apresentados como prova de uma declaração de valor; 
 as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador, 

para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente. 
 

Métodos de Valoração Aduaneira 

A aplicação dos métodos deve obedecer uma ordem sucessiva e sequencial. 
 1º Método - Valor de Transação: preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias 

em uma venda para exportação para o país de importação. 
 2º Método - Valor de Transação de Mercadorias Idênticas: valor de transação de 

mercadorias idênticas vendidas para exportação para o mesmo país de importação e 
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exportados ao mesmo tempo que as mercadorias objeto de valorarão, ou em tempo 
aproximado. 

 3º Método - Valor de Transação de Mercadorias Similares: valor de transação de 
mercadorias similares vendidas para exportação para o mesmo país de importação e 
exportados ao mesmo tempo que as mercadorias objeto de valoração, ou em tempo 
aproximado. 

 4º Método - Valor de Revenda ou Método Dedutivo: preço unitário pelo qual as 
mercadorias importadas ou as mercadorias idênticas ou similares importadas são vendidas 
desta forma na maior quantidade total ao tempo da importação ou aproximadamente ao 
tempo da importação das mercadorias objeto de valoração a pessoas não vinculadas 
àquelas de quem compram tais mercadorias. 

 5º Método - Valor Computado: baseia-se na construção do valor aduaneiro, obtido a partir 
da soma das seguintes parcelas: 
 o custo dos materiais e da fabricação ou processamento, empregados na produção 

das mercadorias importadas;  
 um montante para lucros e despesas gerais;  
 custos de transporte e seguro até o porto ou local de importação;  
 despesas de carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte 

das mercadorias importação até o porto ou local de importação.  
 6º Método - Critérios Razoáveis: se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não 

puder ser determinado com base nos métodos 1 a 5, tal valor será determinado usando-
se critérios razoáveis.  

 

 

 

Mercadorias, Infrações e Penalidades. 
 

Aspectos Gerais 

Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, 
por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada no Regulamento 
Aduaneiro ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo. 

O 4º e o 5º métodos de valoração aduaneira poderão ter sua ordem invertida, 
desde que haja anuência da autoridade aduaneira. 
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Portanto, às infrações aduaneiras aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, ou seja, em 
regra, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da 
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato.  
 

As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada ou cumulativamente:  
 perdimento do veículo;  
 perdimento da mercadoria;  
 perdimento de moeda;  
 multa; e  
 sanção administrativa. 

A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento dos tributos dos 
acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente penalidade. 
A denúncia espontânea exclui a aplicação de multas de natureza tributária ou administrativa, com 
exceção das aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.  

As infrações previstas com a pena de perdimento serão punidas com multa equivalente ao valor 
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou 
documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido 
consumida ou revendida.  

Sempre que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar, no exercício de suas 
atribuições, fato que configure, em tese, crime contra a ordem tributária, crime de contrabando 
ou de descaminho, ou crimes em detrimento da Fazenda Nacional ou contra a administração 
pública federal, deverá efetuar a correspondente representação fiscal para fins penais, a ser 
encaminhada ao Ministério Público.  

A destinação das mercadorias, se abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de 
pena de perdimento, será feita por:  
 Alienação, mediante:  

 Licitação; 
 Doação a entidades sem fins lucrativos. 

 Incorporação ao patrimônio de órgão da Adm Pública; 
 Destruição; 
 Inutilização. 

 

Em caso de decisão administrativa ou judicial que determine a restituição de mercadorias que 
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houverem sido destinadas, será devida indenização, com recursos do FUNDAF, tendo por base o 
valor declarado para efeito de cálculo do imposto de importação ou de exportação. 
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