


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo está batendo na porta! Nesse momento, 

muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos 

aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera SEFAZ ES. Serão muitas horas de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as 

últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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Art. 2.º O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento
de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos
similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio,
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

Incidência 

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao
imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei
complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto
estadual.

Incidência 
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§ 1º O imposto incide também sobre:

I - a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, por pessoa
física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade;

II - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior;

III - a entrada, no território do Estado, de petróleo, inclusive lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica,
quando não destinados à comercialização ou à industrialização,
decorrentes de operações interestaduais;

Incidência 

§ 1º O imposto incide também sobre:

IV - a entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria, oriunda
de outro Estado ou do Distrito Federal, destinada a consumo ou a ativo
fixo;

V - a utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha
iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada a
operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto;

Incidência 
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Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que
para outro estabelecimento do mesmo titular;

§ 3º Aplica-se o disposto no Inciso I, ainda que o estabelecimento extrator,
produtor ou gerador, inclusive de energia, se localize em área contígua
àquele onde ocorra a industrialização, a utilização ou o consumo da
mercadoria, inclusive quando as atividades sejam integradas.

Momento 

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, de qualquer natureza;

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;

VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas por
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a
retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer
natureza;

§ 1º Na hipótese do Inciso VII, quando o serviço for prestado mediante
pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato
gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao
usuário ou ao intermediário.

Momento 
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LINHA DO TEMPO

ENTREGAFG DESEMBARAÇO

Momento 

LINHA DO TEMPO

DESEMBARAÇOENTREGAFG

Momento 
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Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

XII - da entrada no território deste Estado, procedente de outra Unidade da
Federação de:

a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto;

c) mercadoria destinada à comercialização sem destinatário certo;

XVII - da entrada no território deste Estado, procedente de outra unidade da
Federação, de mercadoria sujeita ao regime de antecipação parcial do
imposto, estabelecido no art. 3º-A.

Momento 

Art. 3º-A. § 1º A antecipação parcial estabelecida neste artigo não encerra a
fase de tributação e não se aplica às mercadorias, cujas operações internas
sejam acobertadas por:

I - isenção;

II - não-incidência; e

III - antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de
tributação.

Momento 
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Art. 2º. § 4º Considera-se saída do estabelecimento:

II - a mercadoria constante no estoque final na data do encerramento de
suas atividades;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/ES
Prof. Eduardo da Rocha

Momento 

Art. 4.º O imposto não incide sobre:

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão;

II - operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre
serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e
o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores;

Não Incidência  
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§ 1º Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria
realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro
estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

Não Incidência  

Art. 4.º O imposto não incide sobre:

III - operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo,
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados,
quando destinados à industrialização ou à comercialização;

IV - operações com ouro, quando definido em Lei como ativo financeiro ou
instrumento cambial;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/ES
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência  
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VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de
propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do
bem arrendado ao arrendatário;

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens
móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras;

XIV - prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.

Não Incidência  

Art. 4.º O imposto não incide sobre:

VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a
operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do
devedor;

Não Incidência  
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Art. 4.º O imposto não incide sobre:

X - saídas de mercadorias com destino a depósito fechado do próprio
contribuinte, localizado neste Estado;

XI - saídas de mercadorias com destino a armazém geral situado neste
Estado, para depósito em nome do remetente;

XII - saídas de mercadorias dos estabelecimentos referidos nos Incisos X e XI,
em retorno ao estabelecimento depositante.

Não Incidência  

Art. 4.º O imposto não incide sobre:

XIII - operações relativas ao fornecimento de energia elétrica e prestações
de serviços de comunicação feitas por qualquer meio, aos templos de
qualquer culto, conforme dispuser o regulamento.

Não Incidência  
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Art. 4.º O imposto não incide sobre:

XV - entrada de mercadorias importadas do exterior para depósito em
estabelecimento exclusivamente prestador de serviços de armazém geral
situado neste Estado, e sua posterior saída para destinatário localizado em
outra unidade da Federação, observado o disposto no § 2º.

§ 2º O disposto no inciso XV do caput aplica-se apenas aos casos em que:

I - as mercadorias sejam desembaraçadas neste Estado; e

II - o período de armazenagem não ultrapasse o prazo estabelecido no
Regulamento.

Não Incidência  

Art. 5º As isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados nos termos do que deliberarem os Estados e o Distrito Federal,
reunidos para esse fim, na forma prevista na alínea “g” do inciso XII, do § 2º,
do art. 155, da Constituição Federal.

§ 1º Os benefícios referidos neste artigo serão internalizados na legislação
por lei específica deste Estado, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição
Federal, mediante inclusão do ato Confaz no Anexo III desta Lei, ficando o
Poder Executivo autorizado à sua regulamentação.

Benefícios Fiscais 
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Art. 5º. § 4º A outorga de benefício não dispensa o contribuinte do
cumprimento das obrigações acessórias.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/ES
Prof. Eduardo da Rocha

Benefícios Fiscais 

Art. 45. Para efeito desta Lei, estabelecimento é o local, privado ou público,
edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas
exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como
onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:
(...)

Local da Operação e da Prestação
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Art. 44. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do
imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de
documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea,
como dispuser o Regulamento;

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela
falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação
inidônea, como dispuser o Regulamento; e

Local da Operação e da Prestação

Art. 44. § 4º Presume-se interna a operação quando o sujeito passivo não
comprovar a saída da mercadoria do território deste Estado com destino a
outro Estado, ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação.

§ 5º Presume-se destinada a entrega neste Estado a mercadoria ou bem
proveniente de outro Estado, do Distrito Federal, ou do Exterior, sem
documentação comprobatória do seu destino.

Local da Operação e da Prestação
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Sujeição Passiva

Contribuintes eventuais

Importador de mercadoria ou bem

Importador de serviços

Arrematante em leilão

Adquirente energia elétrica e derivados do 
petróleo para uso em op. interestadual

§ 3º A atribuição de responsabilidade não exclui a responsabilidade
solidária do contribuinte substituído pela satisfação integral ou parcial da
obrigação, nas hipóteses de erro ou omissão do substituto.

Sujeição Passiva
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Art. 30. A adoção do regime de substituição tributária em operações
interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados
interessados.

Art. 31. É assegurado ao contribuinte substituído o direito a restituição do
valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente
ao fato gerador presumido que não se realizar na forma da legislação
vigente, observado o §7º, do Art. 150, da Constituição Federal.

Restituição na ST

Art. 32. A restituição de que trata o art. 31, quando cabível, dar-se-á na exata
proporção dos valores apresentados e devidamente comprovados pelo
sujeito passivo.

§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no
prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte substituído poderá se creditar,
em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado
segundo os mesmos critérios aplicáveis ao imposto.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária
irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 (quinze) dias da
respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados,
também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais
cabíveis.

Restituição na ST
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Art. 12. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será
convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no
cálculo do Imposto de Importação, sem qualquer acréscimo ou devolução
posterior se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do
preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de
cálculo do imposto de importação, nos termos da Lei aplicável, substituirá
o preço declarado.

Base de Cálculo

IPI não integra 
BC do ICMS

Industrialização 
ou 

Comercialização

+

Entre 
contribuintes

FG dos 2 
impostos

Base de Cálculo
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Art. 17. Quando o cálculo do imposto tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Arbitramento

Art. 18. O valor da operação ou da prestação poderá também ser arbitrado pela
autoridade fiscal nas seguintes hipóteses, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis:

I - não-exibição ou não-entrega, ao Fisco, dos elementos necessários à
comprovação do valor da operação ou da prestação, inclusive nos casos de perda ou
extravio dos livros ou documentos fiscais;

II - declaração, nos documentos fiscais, de valores notoriamente inferiores ao preço
corrente da mercadoria ou do serviço;

III - fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o valor real da
operação ou da prestação; e

IV - transporte, posse ou detenção de mercadoria desacompanhada de documentos
fiscais.

Arbitramento
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Art. 15. O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixado em
pauta expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 1.º A pauta poderá ser modificada, a qualquer tempo, para a inclusão ou
exclusão de mercadoria ou serviço.

§ 3.º Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao
contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele praticado, que
prevalecerá como base de cálculo.

§ 4.º Nas operações interestaduais, a aplicação do disposto neste artigo
dependerá da celebração de acordo entre as unidades da Federação
envolvidas na operação, para estabelecer os critérios de fixação dos valores.

Pauta Fiscal

Alíquotas 

Alíquota de 
energia elétrica

12%

Produção 
Agrícola

Até 50 
Kwh/mês

25% Regra Geral
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Art. 20. As alíquotas do Imposto quanto às Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e às Prestações de Serviços de Comunicação e de Transporte
Interestadual e Intermunicipal, são:

II – 12% (doze por cento):

a) nas operações interestaduais que destinem mercadorias a contribuintes,
observado o disposto no inciso VII;

b) nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, exceto
nas prestações de serviços de transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e
mala postal, para as quais fica estabelecida a alíquota de 4% (quatro por cento);

VII – 4% (quatro por cento), nas operações interestaduais com bens e mercadorias
importados do exterior, observado o disposto no § 4º.

Alíquotas 

Mercadorias Importadas que não se 
sujeitam a alíquota de 4% em op. 

Interestaduais

Que não tenham similiar 
nacional

Bens e mercadorias 
produzidos em 

conformidade com os 
processos produtivos 

básicos 

Gás Natural

Alíquotas 
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Art. 174. Na aplicação do art. 49 observar-se-á o seguinte:

I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou
consumo do estabelecimento, nele entradas a partir da data prevista na Lei
Complementar Federal nº 87, de 1996;

Creditamento

II - somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no
estabelecimento:

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o
exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e

d) a partir da data prevista na Lei Complementar Federal nº 87, de 1996,
nas demais hipóteses;

Creditamento
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III - somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de
comunicação utilizados pelo estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma
natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o
exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais;

c) a partir da data prevista na Lei Complementar Federal nº 87, de 1996,
nas demais hipóteses.

Creditamento

Art. 49-A. As empresas prestadoras de serviços de transporte poderão
abater do imposto incidente sobre as prestações que realizarem em cada
período de apuração, sob forma de crédito, o valor do imposto relativo à
aquisição de combustível, lubrificantes, pneus e câmaras-de-ar de
reposição e fretes correspondentes, empregados ou utilizados em veículos
próprios, assim considerados conforme o disposto no parágrafo único do art.
16 do Convênio SINIEF nº 06, de 21.02.1989, ainda que o imposto tenha sido
retido anteriormente pelo substituto tributário, na hipótese do art. 28.

Creditamento
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Art. 50. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se
tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no
estabelecimento:

I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta,
sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou
da utilização do serviço;

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a
saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

Estorno do Crédito

III - vier a ser utilizada para fim alheio à atividade do estabelecimento.

IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.

§ 1.º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que
venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou
de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos.

Estorno do Crédito
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Art. 50. § 3º Quando por qualquer motivo a mercadoria for alienada por
importância inferior à que serviu de base de cálculo na operação de que
decorreu a sua entrada, será obrigatória a anulação do crédito
correspondente à diferença entre o valor citado e o que serviu de base de
cálculo na saída respectiva.

Estorno do Crédito

Art. 86. O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do
imposto, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de importância indevida ou maior
que a devida;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração de
documentos relativos ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória; e

Restituição
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Art. 86. O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do
imposto, nos seguintes casos:

IV - pagamento antecipado do imposto, em decorrência do regime de
substituição tributária, caso não se efetive o fato gerador presumido, não
compreendida a hipótese de um fato gerador presumido ter-se realizado
com base de cálculo inferior ao que serviu para cálculo e recolhimento do
imposto.

Art. 94. Quando o requerente for contribuinte regularmente inscrito, a
restituição far-se-á, sempre que possível, pela forma de utilização do
imposto como crédito do estabelecimento.

Restituição

Art. 105. § 2.º O consulente poderá, a seu critério, expor a interpretação
que dá aos dispositivos da legislação tributária aplicáveis à matéria
consultada.

Art. 105. § 3.º Cada consulta deverá referir-se a um só estabelecimento e a
uma só matéria, admitindo-se acumulação, numa mesma petição, apenas
quando se tratar de questões conexas.

Consulta
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Art. 106. A apresentação da consulta produz os seguintes efeitos:

I - suspende o curso do prazo para pagamento do tributo, em relação ao
fato sobre que se pede interpretação da legislação aplicável;

II - impede, até o término do prazo fixado na resposta, o início de qualquer
procedimento fiscal destinado à apuração de faltas relacionadas com a
matéria consultada.

§ 1.º A suspensão do prazo a que se refere o inciso I não se aplica:

I – ao imposto devido sobre as demais operações realizadas pelo consulente;
e

II – ao imposto destacado na Nota Fiscal.

Consulta

Art. 106. § 2.º É vedado ao contribuinte o aproveitamento do crédito objeto
da consulta, antes do recebimento da resposta.

Art. 106. § 3.º A consulta sobre matéria relativa à obrigação principal,
formulada fora do prazo previsto para o recolhimento do imposto, não
exclui, se este for considerado devido, a incidência dos acréscimos legais até
a data da sua apresentação.

Consulta
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Art. 107. O consulente adotará o entendimento contido na resposta dentro
do prazo de 10 (dez) dias, contados do seu recebimento.

Art. 108. Decorrido o prazo a que se refere o art. 107 e não tendo o
consulente procedido de conformidade com os termos da resposta, ficará
sujeito à lavratura lançamento de auto de infração e às penalidades
aplicáveis.

Consulta

Art. 111. A orientação dada pela autoridade competente para responder à
consulta pode ser modificada:

I - por outro ato dela emanado;

II - por ato normativo de autoridade superior.

Parágrafo único. A modificação só terá efeito após a ciência inequívoca aos
consulentes.

Consulta
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Consulta Ineficaz

por estabelecimento contra o qual tiver sido emitida notificação de débito ou lavrados 
auto de infração ou termo de apreensão, para apuração de fatos que se relacionem 

com a consultada

por estabelecimento em relação ao qual tenha sido lavrado termo de 
início de fiscalização

sobre matéria objeto de ato normativo

sobre matéria que tiver sido objeto de decisão proferida em processo 
administrativo já findo, de interesse do consulente

sobre matéria objeto de consulta anteriormente feita pelo consulente e 
respondida

à autoridade que não seja competente

em desacordo com as normas da lei ou do RICMS

MOMENTO, LANÇAMENTO, INTIMAÇÃO E BC DO IPVA

SITUAÇÃO MOMENTO LANÇAMENTO E INTIMAÇÃO BASE DE CÁLCULO

Importação
(consumidor final)

Data do 
desembaraço

Dia do registro no órgão 
competente

Valor constante do 
documento de importação, 

convertido por taxa de câmbio 
utilizada nos tributos federais, 

acrescido dos tributos 
incidentes e de quaisquer 
despesas decorrentes da 

importação

Veículo Usado

1º de Janeiro 1º de Janeiro Preço Tabelado

Data da perda da 
não incidência ou 

imunidade
Sem previsão na legislação Preço Tabelado

Mês subsequente 
ao da locação ou da 

disponibilização 
para locação no 

território capixaba

Mês subsequente ao da 
locação ou da disponibilização 

para locação no território 
capixaba

Preço Tabelado
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MOMENTO, LANÇAMENTO, INTIMAÇÃO E BC DO IPVA

SITUAÇÃO MOMENTO LANÇAMENTO E INTIMAÇÃO BASE DE CÁLCULO

Veículo Novo

Data da aquisição 
por consumidor 

final

Dia do registro no órgão 
competente

Valor constante do documento 
fiscal rela vo à operação, 

acrescido do valor de 
opcionais, acessórios, 

inclusive modificações, frete e 
seguro

Data da 
incorporação

Dia do registro no órgão 
competente

Custo de aquisição ou de 
fabricação constante do 

respectivo documento fiscal, 
acrescido do valor de 
opcionais, acessórios, 

inclusive modificações, frete e 
seguro

Chassi não
encarroçado

Saída, do 
estabelecimento 

industrializador da 
carroceria + chassi

Dia do registro no órgão 
competente

Valores constantes dos 
documentos fiscais rela vos à 
aquisição de peças e partes e 
aos serviços prestados (não 
pode ser inferior ao valor de 

mercado)

Isenção Obs. Isenção Obs.

Veículos empregados em 

serviços agrícolas e de 

terraplanagem

- desde que não circulem 

em vias públicas

Ambulâncias -

Embarcações - utilizadas 

exclusivamente em 

atividades pesqueiras e 

em transporte de 

passageiros

Veículo automotores 

terrestres com mais de 

15 anos de fabricação

-

IPVA
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Isenção Obs. Isenção Obs.

Veículos de entidades ou 

associações sem fins 

lucrativos

- que prestem serviços 

de transporte às pessoas 

portadoras de deficiência

Veículos de Portadores 

de Necessidades 

Especiais

- até R$ 70.000

- deficiência física, visual, 

auditiva, mental severa 

ou profunda ou autista

- máximo 1 veículo 

(exceto roubo, furto, 

sinistro)

Consulta

Isenção Obs. Isenção Obs.

Táxi - Ônibus exclusivamente 

empregados em linhas 

de transporte urbano ou 

na execução dos serviços 

de transporte rodoviário 

de pessoas

Veículos automotores do 

sistema regular de 

transporte de 

passageiros

- desde que adaptados com 

elevadores para embarque e 

desembarque de portadores 

de deficiência usuários de 

cadeiras de rodas

Veículos de Embaixadas, 

dos Consulados e dos 

Escritórios ou das 

Agências Estrangeiras

- desde que acreditadas 

junto ao Governo 

brasileiro

- desde que haja 

reciprocidade

Consulta
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Isenção Obs. Isenção Obs.

Veículos de turistas 

estrangeiros 

- portadores de 

“Certificados 

Internacionais de Circular 

e Conduzir”

- nunca superior a um 

ano

- desde que haja 

reciprocidade

Veículos de empresas 

públicas

- Quando 

subvencionadas pela 

União, pelos Estados, DF 

ou Municípios

Consulta

OBRIGADO
Prof. Eduardo da Rocha
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Legislação Tributária Estadual
ITCD

Prof. Rafael Rocha

Sujeição Ativa

LocalLocal

Bens ImóveisBens Imóveis
Local do 

Bem
Local do 

Bem

Bens Móveis

(Doação)

Bens Móveis

(Doação)

Domicílio do 
Doador

Domicílio do 
Doador

Domicílio do 
Donatário

Domicílio do 
Donatário

Se Doador no 
exterior

Se Doador no 
exterior

Bens Móveis

(Sucessão)

Bens Móveis

(Sucessão)

Onde se 
processar 

inventário ou 
arrolamento

Onde se 
processar 

inventário ou 
arrolamento

Domicílio do 
Herdeiro

Domicílio do 
Herdeiro

Se de cujus no 
exterior, ou 

inventário no 
exterior

Se de cujus no 
exterior, ou 

inventário no 
exterior

último 
domicílio do 

de cujus

último 
domicílio do 

de cujus

inventário por 
escritura 
pública

inventário por 
escritura 
pública
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Art. 8º - São contribuintes do imposto:

I - o herdeiro ou o legatário, nas transmissões causa mortis;

II - o donatário, na doação;

III - o doador, caso o donatário não residir nem for domiciliado neste Estado;

IV - o beneficiário, na desistência de quinhão ou de direito, por herdeiro ou legatário;

V - o cessionário, na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso;

VI - o fiduciário, na instituição do fideicomisso;

VII - o fideicomissário, na substituição do fideicomisso;

VIII - o beneficiário, na instituição de direito real.

Sujeição Passiva

I - sobre a transmissão em que o herdeiro ou legatário renuncie à herança ou legado,

quando feita sem ressalva ou condição, em benefício do monte, e em que não tenha o

renunciante praticado qualquer ato que demonstre aceitação da herança ou legado;

II - no recebimento de capital estipulado de seguro de vida ou pecúlio por morte;

III - sobre o fruto e rendimento do bem do espólio havidos após o falecimento do autor da

herança ou legado

IV – situações de imunidade (art. 150, VI, da CF/88)

Não incidência
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I - a transmissão causa mortis de:

a) imóvel destinado exclusivamente à moradia do herdeiro ou legatário, até o limite de

duzentos mil Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs) e desde que não possua

outro bem imóvel, observado o disposto no § 1.º;

b) imóvel cujo valor não ultrapassar vinte mil VRTEs, desde que seja o único transmitido;

c) imóvel rural com área não superior a vinte e cinco hectares, de cuja exploração do solo

dependa o sustento da família do herdeiro ou do cônjuge supérstite a que tenha cabido

por partilha, desde que outro não possua;

d) depósitos bancários e aplicações financeiras, até o limite de dez mil VRTEs, observado

o disposto no § 1.º;

Isenção

e) quantia devida pelo empregador ao empregado, por Institutos de Seguro Social e

Previdência, oficiais ou privados, verbas e prestações de caráter alimentar decorrentes de

decisão judicial em processo próprio e o montante de contas individuais do FGTS, do PIS e

do PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular;

II - a doação:

a) de imóvel rural com o objetivo de implantar o programa da reforma agrária instituído

pelo governo;

b) a entidades beneficentes;

c) a pessoas carentes, promovidas pela União, pelo Estado ou pelos Municípios, de acordo

com programas de assistência social previstos em suas legislações específicas;

Isenção
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d) cujo valor não ultrapassar cinco mil VRTEs, observado o disposto no art. 10, § 6.º.

§ 1.º Nas hipóteses previstas no inciso I, “a” e “d”, caso o valor total da transmissão

ultrapassar o limite ali fixado, o imposto será calculado apenas sobre a parte excedente.

§ 2.º Estão, também, isentas do imposto a transmissão:

I - de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário, até o limite de dez

mil VRTEs, por bem;

II - cujo valor do imposto devido, constante no documento de arrecadação, resulte em

quantia inferior ao equivalente a cinco VRTEs

Isenção

Não incidência: na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na

consolidação da propriedade plena;

Isenção: a transmissão causa mortis de bens móveis e imóveis, títulos e créditos, bem

como direitos a eles relativos, decorrentes da extinção do usufruto, quando o nu-

proprietário tiver sido o instituidor;

Não incidência X isenção (extinção de usufruto)
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01 – Assinale uma transmissão que está amparada por isenção do ITCMD, segundo a lei

capixaba.

A) ato de renúncia ao legado, quando feito sem ressalva ou condição.

B) doações que configurem operações/prestações incluídas no campo de incidência do ICMS.

C) transmissão causa mortis de imóvel cujo valor não ultrapassar vinte mil VRTEs, desde que

seja o único transmitido e que o herdeiro resida no bem.

D) rendimentos do bem do espólio, havidos após o falecimento do autor da herança.

E) transmissão causa mortis de bens móveis e imóveis, títulos e créditos, bem como direitos a

eles relativos, decorrentes da extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o

instituidor.

ITCD – Questões

02 – Cássio, domiciliado em Vitória/ES, faleceu, deixando sua esposa Adélia e 3 filhas:

Cristina, Maria e Léa. O total dos bens comuns do casal montava a importância de R$

3.000.000,00. De acordo com a legislação civil em vigor na data do óbito, e com o regime

de casamento adotado pelo casal, caberia à Adélia apenas 50% desses bens comuns, a

título de meação, devendo os outros 50% ser divididos igualmente entre as três filhas, de

modo que cada uma delas receberia R$ 500.000,00.

Ocorre, todavia, que, feita a partilha, decidiu-se que Adélia receberia bens no valor total

de R$ 1.600.000,00. Cristina nada recebeu, pois renunciou pura e simplesmente ao

quinhão que lhe caberia como herança; enquanto Léa ficou com R$ 1.000.000,00, em

razão de Maria ter renunciado a parte de seus bens em seu favor.

ITCD – Questões
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Diante desse caso hipotético, pode-se verificar a ocorrência de:

A) 5 fatos geradores do ITCMD, sendo 3 relativos a transmissões causa mortis e 2 relativos a

transmissões por doação.

B) 5 fatos geradores do ITCMD, sendo 2 relativos a transmissões causa mortis e 3 relativos a

transmissões por doação.

C) 4 fatos geradores do ITCMD, sendo 2 relativos a transmissões causa mortis e 2 relativos a

transmissões por doação.

D) 4 fatos geradores do ITCMD, sendo 3 relativos a transmissões causa mortis e 1 relativo a

uma transmissão por doação.

E) 3 fatos geradores do ITCMD, sendo 2 relativos a transmissões causa mortis e 1 relativo a

uma transmissão por doação.

ITCD – Questões

03 – Assinale a assertiva correta, quanto à sujeição passiva do ITCD.

A) É contribuinte do imposto, o fideicomissário, na instituição do fideicomisso.

B) É contribuinte do imposto, o fiduciário, na substituição do fideicomisso.

C) É solidariamente responsável pelo imposto, o cessionário, na cessão onerosa, em relação ao

imposto devido pela transmissão causa mortis dos direitos hereditários a ele cedidos.

D) É contribuinte do imposto o donatário, caso o doador não resida e nem seja domiciliado no

Estado do Espírito Santo.

E) É contribuinte do imposto o doador, desde que residente ou domiciliado no Estado do

Espírito Santo, caso o donatário resida ou seja domiciliado em outro Estado.

ITCD – Questões
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04 – Dimulé, que era domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, lá faleceu e deixou como

herança um imóvel localizado no Estado da Bahia e dois veículos licenciados no Rio de

Janeiro a seus três filhos, Didi, Dedé e Dudu, domiciliados nos Estados do Espírito Santo,

Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. A partilha foi feita de acordo com o disposto

no Código Civil, acerca da legítima dos herdeiros.

De acordo com a Lei estadual capixaba, nessa situação hipotética, sabendo que o

inventário extrajudicial foi processado no Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda

capixaba:

A) não poderá cobrar ITCD sobre nenhum dos bens transmitidos.

B) poderá cobrar ITCD apenas sobre os veículos transmitidos, havendo dois fatos geradores.

ITCD – Questões

C) poderá cobrar ITCD apenas sobre os veículos transmitidos, havendo três fatos geradores.

D) poderá cobrar ITCD sobre todos dos bens transmitidos, havendo um fato gerador.

E) poderá cobrar ITCD sobre todos dos bens transmitidos, havendo dois fatos geradores.

ITCD – Questões
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05 – Acerca do ITCD, assinale a opção incorreta:

A) O ITCD é um imposto que alcança transmissões inter vivos e causa mortis.

B) Na instituição gratuita de usufruto em favor de terceiro, a base de cálculo será igual à

metade do valor do bem.

C) É legítima a incidência do ITCD no caso de inventário por morte presumida.

D) O ITCD, a título de doação, incide, inclusive, no caso de partilha antecipada.

E) A retratação de doação, ainda que feita verbalmente, se sujeita a uma nova incidência do

ITCD.

ITCD – Questões

Legislação Tributária Estadual
LC 884/18

Prof. Rafael Rocha
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Art. 4º. São direitos do contribuinte:

V - a eliminação completa ou cancelamento do registro de dados falsos ou obtidos por meios

ilícitos;

VI - a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos,

incompletos, dúbios ou desatualizados;

Art. 5º. São garantias do contribuinte:

I - a possibilidade de retificar documentos de informação relativos à obrigação tributária, desde

que não tenha sido iniciado o procedimento fiscal, observada a legislação aplicável;

III - ser intimado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre documento novo juntado em

qualquer fase do processo administrativo-fiscal;

Direitos x Garantias

I – Controle do trânsito de mercadorias;

II – Flagrante ilícito constatado pelo Fisco;*

III - Continuidade de ação fiscal iniciada em outro contribuinte ou apuração de

denúncia.*

Exceções quanto à necessidade de exibição de 
ordem de fiscalização
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Art. 17. A SEFAZ não emitirá ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando

quaisquer ações e/ou procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia

anônima quando esta:

I - não identificar com absoluta segurança o contribuinte supostamente infrator;

II - for genérica ou vaga em relação à infração supostamente cometida;

III - não estiver acompanhada de indícios de autoria e de comprovação da prática da infração;

e

IV - deixar transparecer objetivo diverso do enunciado, tal como vingança pessoal do

denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial.

Situações de não apuração de denúncia e 
vedações à Administração Pública

Art. 18. É vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena de

responsabilidade:

I - condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências, sem previsão legal;

II - fazer exigência de obrigação não prevista na legislação;

III - recusar protocolizar petições do contribuinte;

IV - fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais em estabelecimento do contribuinte,

salvo se justificado por justo receio à atividade fiscalizatória, sem prejuízo das demais ações

fiscais em que a requisição de força policial é necessária à efetivação de medidas previstas na

legislação tributária;

Situações de não apuração de denúncia e 
vedações à Administração Pública
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01 - De acordo com a Lei Complementar no 884/18, é vedado à autoridade

administrativa, tributária e fiscal:

A) condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências, havendo previsão

legal.

B) fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais em estabelecimento do

contribuinte, quando houver justo receio à atividade fiscalizatória.

C) apreender mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

D) indeferir as petições do contribuinte.

E) negar o pedido do contribuinte para cancelamento de inscrição estadual, hipótese em que

deixará de proceder ao lançamento dos tributos e penalidades decorrentes de infração à

legislação tributária.

LC 884/18 - Questões

02 - De acordo com a Lei Complementar no 884/18, constitui garantia do contribuinte:

A) a possibilidade de retificar documentos de informação relativos à obrigação tributária,

desde que não tenha sido iniciado o procedimento fiscal, observada a legislação aplicável.

B) a eliminação completa ou cancelamento do registro de dados falsos ou obtidos por meios

ilícitos.

C) a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos,

incompletos, dúbios ou desatualizados.

LC 884/18 - Questões
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D) não ser compelido ao pagamento imediato de tributo e/ou multa, caso dele(s) discorde, e

exercer, neste caso, o direito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a

ele inerentes.

E) a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir notificação por escrito.

LC 884/18 - Questões

03 - Acerca do Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte, assinale a

assertiva incorreta:

A) Um dos objetivos do Código é assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços

gratuitos de orientação aos contribuintes.

B) O contribuinte tem direito a apresentar, sem qualquer ônus, defesa administrativa para a

garantia de seus direitos.

C) A inexigibilidade de visto em documento de arrecadação utilizado para o pagamento de

tributo fora do prazo é uma das garantias do contribuinte.

LC 884/18 - Questões
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D) A prática de ato ilegal não afasta a responsabilidade funcional da autoridade que a ele

tenha dado causa, ainda que tenha agido por delegação de competência.

E) É vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, condicionar a prestação de

serviço ao cumprimento de exigências.

LC 884/18 - Questões

Legislação Tributária Estadual
PAT

Prof. Rafael Rocha
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Intimações

Intimações
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Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado

o procedimento fiscal com a lavratura de:

I - intimação, termo de início de fiscalização ou auto de infração; ou

II - termo de apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamentos,

papéis e efeitos comerciais ou fiscais ou de intimação para sua apresentação.

§ 1.º Não se considera termo de início de fiscalização:

I - a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações

econômico-fiscais; e

II - a comunicação de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados

da Sefaz.

Procedimento Fiscal e Fase litigiosa

Art. 140. A impugnação do auto de infração instaura a fase litigiosa do procedimento e suspende

a exigibilidade do crédito tributário.

Art. 141. A impugnação, instruída com os documentos em que se fundamentar, deverá ser

apresentada no prazo de trinta dias, contado da data em que se considerar feita a intimação da

exigência, conforme dispuser o Regulamento.

Procedimento Fiscal e Fase litigiosa
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Art. 5.º Será suspenso por três meses o conselheiro que, na condição de relator, retiver processo

além dos prazos previstos neste Regimento, salvo:

I - por motivo de doença;

II - no caso de prorrogação do prazo, nos termos do art. 30, parágrafo único.

§ 2.º No caso de reincidência, o conselheiro será automaticamente destituído do mandato.

PAT – Suspensão, destituição e perda do mandato do 
Conselheiro do CERF

Art. 6.º Perderá também o mandato o conselheiro que:

I - não tomar posse no prazo de trinta dias, contados da data da publicação de sua nomeação;

II - renunciar;

III - deixar de comparecer a três sessões ordinárias consecutivas, ou a cinco intercaladas, no

mesmo exercício, sem motivo justificado;

IV - usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o julgamento de processos, ou que,

no exercício do mandato, praticar quaisquer atos de favorecimento;

V - perder a qualidade de servidor;

VI - for condenado a pena administrativa ou judicial.

PAT – Suspensão, destituição e perda do mandato do 
Conselheiro do CERF
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Art. 7.º A suspensão, a destituição ou a perda de mandato de conselheiro será declarada pelo

presidente do Conselho, após apuração do fato que a acarretou, e comunicada ao Secretário de

Estado da Fazenda e à Federação a que o mesmo represente, quando for o caso.

Art. 62. A convocação do suplente, (...)

§ 1.º O não atendimento injustificável à convocação feita na forma deste artigo será

considerado como falta à sessão, e a falta a quatro convocações consecutivas acarretará perda

do mandato na suplência.

PAT – Suspensão, destituição e perda do mandato do 
Conselheiro do CERF

Art. 8.º Compete ao Pleno:

I - os recursos voluntários interpostos contra decisão de Câmara de Julgamento que der

provimento a recurso de ofício e os recursos de revista;

II - aprovar súmulas.

Parágrafo único. Compete também ao Pleno as atribuições fixadas no art. 1.º, III a V.

Art. 9.º Compete às Câmaras julgar os recursos voluntário interpostos contra decisão de primeira

instância e de ofício

PAT – Competências (do CERF, do Presidente e 
dos Conselheiros)
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Quórum mínimo para 
deliberar

Quórum para 
aprovar

Assunto

Pleno (titulares E 
suplentes)

- 12 Conselheiros

Maioria absoluta

i. aprovar súmulas;
ii. elaborar o Regimento Interno;

iii. dirimir dúvidas quanto à interpretação do seu 
Regimento;

iv. sugerir ao SEFAZ projetos de 
aperfeiçoamento da legislação

Pleno (titulares) - 8 
Conselheiros

Maioria simples
i. julgar os recursos de revista

ii. julgar os recursos voluntários contra decisões 
das Câmaras de Julgamento;

Câmaras – 4 
Conselheiros

Maioria simples i. julgar os recursos voluntários contra decisões de 
1ª instância;

ii. julgar os recursos de ofícios.
Quórum do CERF

CERF

Art. 10. Ao presidente do Conselho compete:

IX - convocar os conselheiros e os representantes da Fazenda Pública para as sessões;

XIV - apreciar pedidos de preferência por julgamento e requisitar processos quando estiverem na

primeira instância;

XX - designar redator “ad hoc” de acórdãos, cujo relator seja voto vencido;

XXIII - representar ao superior hierárquico de servidor ou autoridade que deixar de dar

cumprimento às decisões do Conselho, inclusive às diligências deferidas;

XXXV – proferir voto de desempate;

PAT – Competências (do CERF, do Presidente e dos 
Conselheiros)
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Art. 13. Compete ao conselheiro:

V - redigir acórdão quando, vencido o relator, primeiro tenha votado nos termos da decisão final;

Art. 14. Além das atribuições normais de conselheiro, compete ao relator:

I - requerer diligências indispensáveis à instrução do processo ou ao seu convencimento;

II - redigir acórdão, se vencedor o seu voto;

III - requerer preferência para julgamento de recurso, quando lhe parecer urgente, ou conveniente,

nas hipóteses previstas neste Regimento;

PAT – Competências (do CERF, do Presidente e dos 
Conselheiros)

Art. 71. A intervenção do sujeito passivo faz-se pessoalmente ou por intermédio de procurador,

que deverá ser advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 73. Poderão ser interpostos ao Conselho os seguintes recursos:

I - recurso voluntário; (20 dias)

II - recurso de ofício; (20 dias)

III - recurso de revista. (10 dias)

Art. 76. Da decisão não-unânime das Câmaras do Conselho, que der à legislação interpretação

divergente da que lhe tenha dado outra decisão do Conselho, cabe recurso de revista, desde que

apontada pelo recorrente a decisão configuradora da alegada diferença

PAT – Partes do processo e Recursos

Quem interpõe ?
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01 - Com base no Decreto 1.353-R/2004, pode-se afirmar que o conselheiro suplente

perderá o mandato:

A) Em razão do não atendimento à convocação para substituir o titular.

B) Em razão do não atendimento injustificável à convocação para substituir o titular.

C) Caso não atenda, injustificadamente, a quatro convocações para substituir o titular, desde

que no mesmo exercício.

D) Caso não atenda, injustificadamente, a quatro convocações para substituir o titular.

E) Caso não atenda, injustificadamente, a cinco convocações para substituir o titular.

PAT - Questões

02 - Inicia-se a fase litigiosa no PAT com o/a:

A) Arrecadação de bens e documentos.

B) Lavratura do termo de início de fiscalização.

C) Lavratura de auto de infração.

D) Recebimento de intimação pessoal pelo sujeito passivo.

E) Apresentação de impugnação.

PAT - Questões
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02 - Inicia-se a fase litigiosa no PAT com o/a:

A) Arrecadação de bens e documentos.

B) Lavratura do termo de início de fiscalização.

C) Lavratura de auto de infração.

D) Recebimento de intimação pessoal pelo sujeito passivo.

E) Apresentação de impugnação.

PAT - Questões

03 - Compete ao chefe da Secretaria Executiva, exceto:

a) gerir o acervo bibliográfico e a documentação do Conselho.

b) promover sorteio de relator e distribuição de processos.

c) providenciar a publicação, no Diário Oficial do Estado, das pautas de julgamento, das

ementas dos acórdãos e de outros atos relativos ao Conselho, bem como disponibilizar, no

sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, os acórdãos, suas ementas e a íntegra

das decisões.

d) auxiliar nos julgamentos, especialmente no que diz respeito à redação e leitura das atas,

gravação das sessões e edição dos acórdãos.

e) convocar os conselheiros e os representantes da Fazenda Pública para as sessões

PAT - Questões
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04 - Para a aprovação de súmulas, pode-se afirmar que o CERF deliberará com pelo

menos:

A) 4 Conselheiros titulares e 4 suplentes.

B) 8 Conselheiros titulares e 4 suplentes.

C) 12 Conselheiros, dentre titulares e suplentes.

D) 8 Conselheiros, dentre titulares e suplentes.

E) 16 Conselheiros, dentre titulares e suplentes.

PAT - Questões

05 - O Conselheiro será automaticamente destituído do mandato quando:

A) não tomar posse no prazo de trinta dias, contados da data da publicação de sua

nomeação.

B) na condição de relator, for reincidente ao reter o processo além dos prazos previstos no

Regimento, sem justificativa.

C) renunciar.

D) perder a qualidade de servidor.

E) for condenado a pena administrativa ou judicial.

PAT - Questões
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OBRIGADO
Prof. Rafael Rocha

Revisão – Direito Administrativo
@profherbertalmeida

Prof. Herbert Almeida
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PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS

Prof. Herbert Almeida

 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade
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FGV – Prefeitura de Salvador/2019

O Município de Salvador elaborou plano estratégico para melhorar as atividades de fiscalização
pelos agentes de trânsito e transporte e as condições de segurança, higiene e conforto dos
veículos do sistema de transporte público.

Neste contexto, a busca de melhores resultados práticos, menos desperdícios e maior
produtividade decorre do seguinte princípio da Administração Pública:

a) Moralidade.

b) Impessoalidade.

c) Isonomia.

d) Segurança Jurídica.

e) Eficiência

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Prof. Herbert Almeida
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Prof.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva
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FGV – Pref. Angra dos Reis / 2019
Em uma situação hipotética, o Município de Angra dos Reis, aproveitando o aumento
de pessoal após a realização de um concurso público, decide criar um novo órgão
para aprimorar os serviços de saúde na região.

Nesse contexto, foi utilizado pelo Município a técnica administrativa conhecida por

a) desconcentração

b) concentração.

c) descentralização.

d) centralização.

e) publicização.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Prof. Herbert Almeida
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Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção

Poderes administrativos
Prof. Herbert Almeida

FGV – Pref. de Salvador - BA/2019
A atuação de um Agente de Trânsito e Transporte do Município de Salvador é hipótese de regular
exercício do poder de polícia quando

a) exerce a fiscalização garantindo o cumprimento das normas voltadas a obras e eventos que
interfiram na circulação normal de veículos e pedestres, bem como sobre obstáculos ou elementos
que gerem desordem na sinalização, autuando e aplicando medidas administrativas por infrações
ocorridas

b) realiza investigação criminal para elucidar a autoria de crime de homicídio, mediante a promoção
de diligências de apuração, como vistoria no local do delito, colheita de depoimentos e apreensão
de instrumentos e bens utilizados na prática do crime.

c) edita ordem de serviço contendo rotinas administrativas tendentes a regulamentar as funções a
serem exercidas por cada servidor lotado no órgão, incluindo aquelas relativas à investigação de
eventuais atos que configurem, em tese, falta funcional.
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Poderes administrativos
Prof. Herbert Almeida

FGV – Pref. de Salvador - BA/2019
d) preside comissão permanente de apuração de falta funcional em processo administrativo
disciplinar, podendo realizar interrogatório do investigado, tomar depoimento de testemunhas,
juntar documentos e realizar acareação em caso de contradição.

e) participa de comissão tendente a estudar e formular sugestão de políticas públicas de fomento a
campanhas educativas de prevenção de acidentes e outros elementos relacionados à segurança
viária, cuja conclusão será encaminhada ao Prefeito.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Prof. Herbert Almeida
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Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição, renúncia

Convalidação: competência / forma (sanáveis)

Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos
Regimentos
Resoluções
Decretos
Deliberações
Instruções 
normativas

Circulares
Ordens de serviço
Portarias
Avisos
Despachos
Ofícios
Instruções
Provimentos

Licença
Autorização
Permissão
Aprovação
Admissão
Visto
Homologação
Dispensa
Renúncia
Protocolo 
administrativo

Certidões
Atestados
Pareceres
Apostilas

Multa
Interdição de 
atividade
Destruição de 
coisas
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 Silêncio administrativo / fato administrativo

 Tipicidade

 Espécies de atos administrativos

 Ordinatório, normativo, enunciativo, negocial e punitivo

 Negocial: licença, autorização e permissão.

APOSTAS

Atos administrativos
Prof. Herbert Almeida

FGV – MPE RJ/2019
João estacionou seu carro em plena via pública, em local onde era proibido parar e
estacionar. Horas depois, quando retornou ao local, foi informado de que agentes
públicos guincharam seu veículo, que foi levado ao depósito público, haja vista que
estava impedindo a regular circulação de outros carros, inclusive de ambulâncias que
por ali precisam passar para chegar a hospital próximo. No caso em tela, o atributo do
ato administrativo que autoriza os agentes públicos a praticarem o ato com aplicação de
meio direto para sua concretização, na hipótese em que os meios indiretos de coerção
não atenderiam ao interesse público, é a:

a) exigibilidade, sem necessidade de prévio processo administrativo ou de contraditório
diferido pelo administrado;
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Atos administrativos
Prof. Herbert Almeida

FGV – MPE RJ/2019

b) coercibilidade, com necessidade de prévio processo administrativo sumário com
contraditório e ampla defesa ao administrado;

c) autoexecutoriedade, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, mas
se admitindo o contraditório diferido pelo administrado

d) imperatividade, com necessidade de prévio processo administrativo ou judicial, para
atendimento ao princípio do devido processo legal;

e) discricionariedade, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, mas
com prévio processo administrativo sumário.

AGENTES PÚBLICOS

Prof. Herbert Almeida



27 /0 8 /2 0 2 1

63

AGENTES PÚBLICOS

Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação 
periódica (LC / ampla defesa)
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FGV/SEPOG RO/2017

Os agentes públicos – agentes administrativos – representam a grande maioria dos agentes e
subdividem-se em no mínimo três categorias, a saber:

a) agentes honoríficos, empregados públicos e servidores temporários.

b) servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários

c) servidores comissionados, empregados públicos e servidores temporários.

d) agentes comissionados, empregados públicos e servidores temporários.

e) agentes de confiança, empregados públicos e servidores temporários.

Agentes públicos
Prof. Herbert Almeida

RESPONSABILIDADE CIVIL

Prof. Herbert Almeida
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não 

usuários)

Objetiva: 

Requisitos: 

Excludentes: 

Omissão:

Regresso:

FGV – MPE RJ / 2019
Durante a travessia de um rio, a barca utilizada para o transporte de passageiros entre dois Municípios
distintos, explorada por concessionária de serviço público, chocou-se com uma embarcação particular.

À luz da sistemática constitucional e da possibilidade de ser, ou não, perquirida a culpa, exclusiva ou
concorrente, do particular, a responsabilidade do Estado será:

a) objetiva, observada a teoria do risco social;

b) objetiva, observada a teoria do risco integral;

c) objetiva, observada a teoria do risco administrativo

d) condicionada à prova da culpa do agente público;

e) condicionada à prova do mau funcionamento do serviço.
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Prof. Herbert Almeida

Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

MODALIDADES

Pregão 

Concorrência

Concurso

Leilão

Diálogo competitivo 
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Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade
 Fornecedor exclusivo

 Artista consagrado

 Serviço técnico profissional, com prestador de notória especialização

 Imóvel em virtude das características e da localização

 Credenciamento

Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensável
 Baixo valor

 Deserta ou fracassada

 Emergência ou calamidade pública

 Situações graves
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Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Contrato verbal 

 Instrumento de contrato

Cláusulas exorbitantes

Garantia

Alteração do contrato

Extinção

Reajuste, repactuação e revisão

Atos administrativos
Prof. Herbert Almeida

FGV – TCE AM/2021
Os procedimentos licitatórios devem observar os princípios expressos e implícitos da
Administração Pública.

Além disso, a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) trouxe princípios que devem
ser aplicados de forma direta às licitações públicas, como o princípio:

(A) da segregação de funções, com a separação das competências e das atividades de
cada servidor ao longo do procedimento licitatório e de suas fases, para evitar
equívocos, fraudes e utilização irregular de verba pública

(B) da vinculação ao edital, que estabelece normas que obrigam os interessados em
participar da licitação, mas não a Administração Pública, que tem discricionariedade
para alterar o edital, a qualquer tempo;
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Atos administrativos
Prof. Herbert Almeida

FGV – TCE AM/2021
(C) do julgamento objetivo, devendo a Administração contratante julgar e escolher o
vencedor de acordo com o critério previsto no edital, que não pode, em qualquer
hipótese, indicar modelo ou marca;

(D) da vedação ao sigilo da proposta, segundo o qual todas as propostas feitas pelos
interessados devem ser imediatamente publicadas, sob pena de nulidade do certame e
realização de nova licitação;

(E) do planejamento, que estabelece que os procedimentos licitatórios devem estar
compatíveis com o planejamento estratégico do órgão contratante e ser previamente
autorizados pelos órgãos de controle interno e externo.

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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DIREITO TRIBUTÁRIO
Prof. Fábio Dutra

Jurisprudência sobre Taxas:

É inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de
carnês/guias de recolhimento de tributos. (STF, RE 789.218)

É inconstitucional a taxa de iluminação pública. (Súmula Vinculante 41)

É constitucional a taxa de coleta de lixo. (Súmula Vinculante 41)

A base de cálculo da taxa não pode ser idêntica à base de cálculo de imposto. (Súmula
Vinculante 29)

Taxas
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Uniformidade Geográfica da Tributação
Veda tributação desigual;
Admite benefícios fiscais;

Uniformidade da Tributação da Renda
Veda utilização do IR para prejudicar os demais entes;

Princípio da Liberdade de Tráfego
Veda utilização de tributos para restringir tráfego pessoas, bens etc.
Pedágio não é tributo.

Princípios Tributários

Princípio da Isonomia:

Vedação: tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente e com base na função exercida.

Princípio da Capacidade Contributiva: sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte.

Progressividade:

Súmula 656 – Veda progressividade do ITBI;
Súmula 668 – Permite progressividade para IPTU após EC 29/00
 STF – Permite progressividade do ITCMD.

Princípios Tributários
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 Imunidade recíproca:

Alcança os entes federativos (U/E/DF/M) e autarquias e fundações;

Alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos;

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Imunidade cultural:

Abrange livros, jornais e periódicos;
Abrange papel destinado à sua impressão;
Abrange livros digitais (e-books), leitores e audiolivros.

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias
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 Competência tributária: poder para instituição de tributos.
Atribuída pela CF/88;
Indelegável;
Distribuída apenas aos entes federados: U/E/DF/M

Capacidade tributária ativa: funções de arrecadar, fiscalizar e cobrar tributos.
Delegável a outra pessoa jurídica de direito público.
A mera arrecadação de tributos pode ser delegada à pessoa jurídica de direito

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária

 Competência tributária:

Impostos: privativa (Impostos da União: II/IE/IPI/IOF/IR/ITR/IGF)

Taxas: comum (U/E/DF/M)

Contribuições de Melhoria: comum (U/E/DF/M)

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária
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 Normas Complementares:
N
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as
 C
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em
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re

s
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pl

em
en

ta
re

s Atos Normativos das Autoridades ADM.Atos Normativos das Autoridades ADM.

Decisões ADM com eficácia normativa (lei)Decisões ADM com eficácia normativa (lei)

Práticas reiteradamente observadasPráticas reiteradamente observadas

Convênios celebrados pelos entes federativosConvênios celebrados pelos entes federativos

 Cuidado: A observância de tais normas exclui a imposição de penalidades, juros e
atualização monetária.

Normas Complementares

 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da Legislação
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Interpretação Literal

Suspensão do C.T. Exclusão do C.T.

Dispensa do 
cumprimento de 

obrigações 
acessórias

Interpretação da Legislação

 Interpretação Literal:

Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo

Normas que disponham sobre 
infrações e penalidades Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação

 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:
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 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Obrigação Tributária Acessória:
 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação principal)

Obrigação Tributária

 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

 Sujeito Ativo:
 Ente federado (U/E/DF/M) sujeito ativo direto
 PJ de direito público sujeito ativo indireto

 Atenção! Como regra, as convenções particulares não podem alterar a definição legal
do sujeito passivo.

Obrigação Tributária



27 /0 8 /2 0 2 1

77

 Responsabilidade por sucessão empresarial:

 Cabe responsabilidade da sucessora (pelos fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão):
 Fusão;
 Incorporação;
 Transformação;
 Cisão (não consta no CTN, mas é admitida pelo STJ);
 Extinção de pessoas jurídicas;

 Abrangência da responsabilidade:
 CTN: apenas tributos;
 STJ: tributos e multas (moratórias e punitivas);

Responsabilidade Tributária

 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Se PJ ou PF der continuidade da exploração da respectiva atividade (ainda que sob
outra razão social):
 Responde integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria

ou atividade

 Responde subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

 Apenas os fatos geradores ocorridos até a data da aquisição.

Responsabilidade Tributária
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 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Não há responsabilidade do adquirente, na hipótese de alienação judicial:

 em processo de falência;
 de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

Responsabilidade Tributária

Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Mesmo na alienação judicial, haverá responsabilidade quando o adquirente for:

sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo
devedor falido ou em recuperação judicial;

parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do
devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o
objetivo de fraudar a sucessão tributária.

Responsabilidade Tributária
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Responsabilidade de Terceiros:

Em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:

O sócio-gerente pode ser responsabilizado;
O sócio-quotista não será responsabilizado;

Presunção de Dissolução irregular: deixar de funcionar no domícilio fiscal sem
comunicação.

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade Tributária

Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

Lançamento por Declaração: prestação de informações sobre matéria de fato;

Lançamento por Homologação: pagamento antecipado sem prévio exame da
autoridade administrativa.

Crédito Tributário
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 Legislação/Taxa de câmbio aplicável ao lançamento:

Aspectos 
Formais

Legislação vigente 
na data do 

lançamento

Aspectos 
Materiais

Legislação vigente 
na data do fato 

gerador

Taxa de 
Câmbio

Data do fato gerador

Crédito Tributário

 Erro de fato e erro de direito:

Erro de Fato

Erro de Direito

Erro de Fato x Erro de Direito

Não permite alteração

Permite alteração

Crédito Tributário
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Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

 MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito Tributário

Prazo decadencial e prescricional: 5 anos

Termo Inicial da Decadência:
Regra Geral: 1º/Jan ano seguinte ao do fato gerador
Regra Geral no Lançamento por Homologação: data do fato gerador

Termo Inicial da Prescrição: constituição definitiva do crédito
tributário.

 Expiração do prazo para lançar (constituição do
crédito tributário);DECADÊNCIA

 Expiração do prazo para cobrar (execução fiscal).PRESCRIÇÃO

Extinção do Crédito Tributário
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Sigilo Fiscal: veda a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Não é vedada a divulgação Não é vedada a divulgação 
de

REpresentações fiscais para fins 
penais

REpresentações fiscais para fins 
penais

PARrcelamento ou moratóriaPARrcelamento ou moratória

INscrições na dívida ativa da fazenda 
pública

INscrições na dívida ativa da fazenda 
pública

Administração Tributária

Certidões Negativas x Certidões Positivas com Efeitos de Negativa:

• Inexistência de débitos

• Regularidade Fiscal
Certidão Negativa

• Crédito com Exigibilidade Suspensa
• Créditos garantidos por penhora
• Créditos não vencidos

Certidão Positiva Com Efeitos 
de Negativa

Administração Tributária
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 O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de
arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
o IRPJ;
o IPI (salvo importação);
o CSLL;
o COFINS (salvo importação);
o PIS/Pasep (salvo importação);
o Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) – salvo para atividades específicas;
o ICMS (salvo importação e operações específicas);
o ISS (salvo importação);

Simples Nacional

 Principais operações específicas do ICMS excluídas do Simples Nacional:
o Substituição tributária;
o Tributação monofásica;
o Diferencial de alíquotas (DIFAL);
o Na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de

documento fiscal;
o Na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
o Energia elétrica
o Cigarros e outros produtos derivados do fumo;
o Bebidas;

Simples Nacional
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Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos

OBRIGADO
Prof. Fábio Dutra
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DIREITO PENAL
Prof. Renan Araujo

(FGV / 2018 / MPE-RJ)
Jorge cumpre pena em razão de condenação definitiva pela prática de determinado
crime. Na mesma unidade prisional, mas em outra ala, Antônio encontra-se preso
preventivamente em virtude de ação penal, sem sentença, pela suposta prática de delito
idêntico ao de Jorge.
Em determinada data, Jorge e Antônio descobrem que entrou em vigor nova lei penal
reduzindo a sanção penal em abstrato prevista para o delito imputado a ambos, inclusive
sendo a pena máxima atual inferior àquela aplicada na sentença de Jorge.
(...)
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(FGV / 2018 / MPE-RJ)
(...)
A) não poderá beneficiar Jorge, tendo em vista que já houve trânsito em julgado da
sentença condenatória, mas poderá ser aplicada a Antônio por ser mais favorável;
B) poderá ser aplicada a Antônio, pois se aplica à lei penal o princípio do tempus regit
actum, independentemente de a norma ser favorável ou desfavorável ao réu;
C) não poderá beneficiar Jorge e Antônio, tendo em vista que não estava em vigor na data
dos fatos, aplicando-se o princípio do tempus regit actum;
D) poderá beneficiar Jorge e Antônio, pois, em sendo mais favorável, deverá retroagir
para atingir situações pretéritas, ainda que já amparadas pela coisa julgada;
E) não poderá beneficiar Jorge e Antônio, tendo em vista que não ocorreu abolitio
criminis, mas tão só alteração da sanção penal aplicável.

(FGV / 2018 / AL-RO)
Mévio, deputado estadual, estava de férias com sua família em embarcação brasileira, de
natureza privada, na França, quando acabou por praticar um crime de lesão corporal
grave contra um francês que foi desrespeitoso com seus filhos. Dias após do delito, Mévio
retornou ao Brasil sem que os fatos chegassem ao conhecimento das autoridades
francesas, mas, em razão de gravações por câmeras de celulares, o Ministério Público
tomou conhecimento dos fatos.
Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que Mévio
A) não poderá vir a ser julgado no Brasil, já que o Código Penal adota o princípio da
territorialidade e o crime foi praticado em território estrangeiro.
B) não poderá vir a ser julgado no Brasil, pois, apesar de o Código Penal prever hipóteses
de extraterritorialidade, Mévio não estava a serviço da Administração e a vítima era
estrangeira.
(...)
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(FGV / 2018 / AL-RO)
(...)
C) poderá vir a ser julgado no Brasil, ainda que já houvesse sido julgado no estrangeiro,
diante da extraterritorialidade incondicionada justificada por ser funcionário público, mas
eventual pena aplicada na França atenuaria a imposta no Brasil.
D) poderá vir a ser julgado no Brasil, sendo indispensável que, dentre outras condições, o
autor ingresse no país e não tenha sido absolvido na França.
E) poderá vir a ser julgado no Brasil, pois, apesar de o Código Penal não prever causas de
extraterritorialidade, aplica-se o princípio da territorialidade, já que a embarcação privada
brasileira é considerada território nacional.

(FGV / 2021 / PCRN)
João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de comércio popular
com a família, quando seu filho avistou um comerciante vendendo balões de personagens infantis
e insistiu que queria um. João, então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão
pretendido pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que trabalhava para
a Prefeitura e que, se não fosse atendido, chamaria a guarda municipal para apreender os objetos
e lavrar o auto próprio. Ao proceder da forma narrada, João praticou, em tese, a
conduta tipificada como:
A) extorsão;
B) concussão;
C) corrupção passiva;
D) exercício arbitrário das próprias razões;
E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio da insignificância.
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(FGV / 2020 / TJRS)
A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública, é correto
afirmar que:
A) no crime de concussão, o funcionário público solicita a vantagem indevida à vítima;
B) na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma a iniciativa de propor o pagamento da
vantagem ilícita;
C) no crime de advocacia administrativa, o funcionário público patrocina interesse próprio e ilícito
perante a administração pública;
D) responde por prevaricação, e não corrupção passiva, o funcionário público que deixa de
praticar ato de ofício sem ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa;
E) no crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, o funcionário público
autorizado exclui ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da
Administração Pública.

(FGV / 2020 / TJRS)
Ao receber a intimação para efetuar pagamento decorrente de condenação judicial, o réu,
pessoa de baixa instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de justiça Roberto, que o
utiliza para o pagamento de uma dívida própria.
Sobre a conduta praticada por Roberto, é correto afirmar que:
A) o fato é atípico porque o Código Penal não pune o chamado peculato de uso;
B) foi cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, já que o oficial de justiça
não colaborou para o erro do sujeito passivo;
C) Roberto deve responder pelo crime de peculato na modalidade apropriação, definido
no art. 312 do Código Penal;
D) Roberto cometeu o crime de corrupção passiva porque recebeu vantagem indevida em
razão do cargo;
E) não há crime devido ao exercício regular de um direito.
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(FGV / 2020 / TJRS)
Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em
razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime de:
A) corrupção passiva privilegiada;
B) abandono de função;
C) violação de sigilo profissional;
D) corrupção passiva simples;
E) prevaricação.

(FGV / 2019 / PREF. SALVADOR)
Determinado vereador faz uso de sua secretária parlamentar, paga pelo Erário
Público, para tratar, entre outras atividades vinculadas ao seu cargo e função, dos
seus interesses particulares.
Neste caso, pratica
A) fato penalmente atípico.
B) crime de corrupção passiva.
C) crime de corrupção ativa.
D) crime de peculato.
E) fato penalmente imune.
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(FGV / 2015 / TCM-SP)
Gabriel, funcionário público que atua junto à Receita Federal instalada no aeroporto
internacional de São Paulo, com função de controle dos produtos que ingressam no país,
possui um acordo com a sociedade empresária em que trabalha seu filho no sentido de que
não obstará a entrada de mercadorias estrangeiras proibidas em território nacional. No dia 02
de junho de 2015, colocou o acordo em prática, permitindo a entrada de animais silvestres
comprados pela sociedade sem a devida autorização. Nesse caso, é correto afirmar que
Gabriel praticou o crime de:
A) contrabando, em concurso de agentes;
B) facilitação de contrabando ou descaminho;
C) descaminho, em concurso de agentes;
D) descaminho, em tese, mas deve ser reconhecido o princípio da insignificância;
E) prevaricação.

(FGV / 2015 / TCM-SP)
Por um período de 03 meses, Natan exerceu função pública, não recebendo, porém, qualquer remuneração
pelo exercício dessa função. Durante o período, Natan concorreu culposamente para prática de um crime
de peculato doloso por parte de Otávio, funcionário público estável que atuava no mesmo setor que Natan.
Sobre a hipótese narrada, é correto afirmar que Natan:
A) não poderá responder na condição de funcionário público, pois apenas exerceu a função
transitoriamente;
B) apesar de funcionário público para efeitos penais, não poderá ser responsabilizado pela prática de crime,
pois não existe previsão de peculato culposo;
C) não poderá responder na condição de funcionário público porque não recebeu remuneração, apesar de a
transitoriedade, por si só, não afastar tal posição para fins penais;
D) poderá ser responsabilizado na condição de particular, em concurso de agentes, pelo crime de peculato
praticado por Otávio;
E) poderá ser responsabilizado como funcionário público pela prática do crime de peculato culposo, sendo
que eventual reparação do dano, antes da sentença irrecorrível, extinguirá sua punibilidade.
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(FGV / 2015 / TCM-SP)
José, juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, depara-se com um processo em que figura
na condição de ré uma grande amiga de infância de sua filha. Não havendo causa de impedimento
ou suspeição, separa o processo para proferir, com calma, na manhã seguinte, uma sentença
condenatória bem fundamentada, pois sabe que sua filha ficaria chateada diante de sua decisão.
Ocorre que, por descuido, esqueceu o processo no armário de seu gabinete por 06 meses,
causando a prescrição da pretensão punitiva. Considerando a hipótese narrada, é correto afirmar
que a conduta de José:
A) é atípica, sob o ponto de vista do Direito Penal;
B) configura a prática do crime de prevaricação, pois presente o elemento subjetivo da satisfação
de sentimento pessoal;
C) configura a prática do crime de condescendência criminosa;
D) configura a prática do crime de prevaricação, bastando para tanto o dolo genérico;
E) configura a prática do crime de corrupção passiva.

INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: https://t.me/profrenanaraujo
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OBRIGADO
Prof. Renan Araujo

DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ ES

Prof. Paulo H M Sousa
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DIREITO CIVIL
SEFAZ – ES REVISÃO DE VÉSPERA

Prof. Paulo H M Sousa

youtube.com/c/ProfPauloSousa

instagram.com/prof.phms

facebook.com/prof.phms

t.me/profphms

Contato

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) Maria, grávida de 5 meses,
preocupa-se com a proteção dos direitos do seu futuro bebê. O marido
de Maria, pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde
gravíssimo e a relação de Maria com a família do seu marido não é
harmoniosa. A afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é:
(A) nascituro goza de proteção jurídica;  
(B) nascituro tem personalidade civil plena;  
(C) nascituro não é titular de direitos subjetivos;  
(D) embrião e nascituro têm o mesmo tratamento legal;  
(E) material genético humano congelado é um nascituro. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) O direito civil identifica e classifica
os diferentes tipos de bens, com o objetivo de facilitar a aplicação do
direito ao caso concreto. De acordo com o Código Civil brasileiro, é
correto afirmar que os bens:
(A) fungíveis e móveis podem ser substituídos por outros de mesma
espécie e quantidade;
(B) singulares incluem os que se consideram de per si independentemente
dos demais, embora reunidos;
(C) imóveis incluem tudo que for incorporado ao solo, desde que seja de
forma natural, inclusive o próprio solo;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) móveis são suscetíveis de movimento próprio sem alteração da
substância ou destinação econômica e social, exceto os bens de remoção
por força alheia;
(E) divisíveis podem ser fracionados sem alterar sua substância, mesmo
com diminuição considerável de valor, desde que sem prejuízo do uso a
que se destina.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / Prefeitura de Salvador – BA – 2019) Maria soube da promulgação
da Lei nº 123 e ficou preocupada com a possibilidade de que pudesse ser
afetada a propriedade de determinado veículo automotor já incorporado
à sua esfera jurídica em momento anterior.
Seu advogado tranquilizou-a, informando que o seu direito estava
protegido pela “coisa julgada”, o que significa dizer que
A) houve uma decisão judicial em benefício de Maria, da qual não cabia
mais recurso.
B) o direito de Maria estava materializado em uma “coisa”, que foi objeto
de julgamento.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

C) a Lei nº 123 não seria aplicada a “coisas”, somente a pessoas.
D) houve um julgamento que afastou as “coisas” do alcance da Lei nº 123.
E) a Lei nº 123 somente poderia modificar a decisão judicial que beneficiou 
Maria caso o previsse expressamente.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - MPE-RJ - Analista do Ministério Público - Processual- 2019) Rejane
mora com seu filho menor na comunidade do Milharal, onde vem
disputando com seu vizinho parte de um terreno. O vizinho, contudo,
ameaçou a integridade de seu filho para que ela assinasse acordo de
transação, pelo qual renunciava a direitos sobre o terreno. Diante disso,
o referido acordo é:
(A) nulo, em razão do objeto ilícito;
(B) nulo, em razão da ausência de vontade;
(C) anulável, em razão de estado de perigo;
(D) anulável, em razão de coação;
(E) anulável, em razão de dolo.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Heleno, que tem 13 anos,
pretende comprar um videogame no valor de R$ 3.000,00. Para isto,
celebra contrato de compra e venda com Jorge, que tem 18 anos. Sobre
esta situação, quanto a Heleno, é correto afirmar que
(A) a contratação é viável, em razão de sua plena capacidade civil. 
(B) a celebração do contrato apenas seria possível caso ele estivesse 
assistido por seus pais. 
(C) ele não pode celebrar este contrato, em razão de sua incapacidade 
absoluta. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) ainda que representado por seus pais, ele não pode celebrar este
contrato.
(E) após os dezesseis anos, ele pode celebrar contratos,
independentemente da intervenção de seus pais.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Fernanda dirigia um
automóvel acompanhada de seu cônjuge, Marcelo, quando colidiu
frontalmente com outro veículo. Em razão da gravidade do acidente,
ambos faleceram antes mesmo de chegar o auxílio médico. Sobre a
situação apresentada, segundo o Código Civil, assinale a afirmativa
correta.
(A) Houve a morte presumida de ambos.
(B) Será necessária a decretação de ausência de Fernanda e Marcelo.
(C) Como ambos morreram em razão do mesmo acidente, presume-se que
o de maior idade faleceu primeiro.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Diante do falecimento em uma mesma ocasião, ocorre a comoriência.
(E) Não há norma no ordenamento brasileiro a respeito de morte
simultânea.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico- 2019) Desde adolescente,
Ricardo não se sentia confortável com o gênero masculino. Ao alcançar a
maioridade, adotou o nome social Paula. Contudo, em razão de
constrangimentos advindos da apresentação de sua identidade quando
solicitada, decide alterar o gênero e seu nome no Registro Civil. Para
tanto, Paula deverá:
(A) ajuizar demanda judicial para dedução do pleito, o que deve ocorrer
após submissão à cirurgia de transgenitalização;
(B) dirigir-se ao Registro Civil e solicitar, administrativamente, as
alterações, independentemente de cirurgia de transgenitalização;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) dirigir-se ao Registro Civil e solicitar, administrativamente, as
alterações, após provar ter se submetido à cirurgia de transgenitalização;
(D) ajuizar demanda judicial para dedução do pleito, única instância
competente para analisar ambos os pedidos;
(E) solicitar a alteração do nome no Registro Civil, após o necessário
reconhecimento judicial da alteração de gênero.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Gilberto, divorciado, pai de
três filhos, faleceu aos 81 anos, deixando três imóveis e dois veículos.
Segundo o Código Civil,
(A) apenas os imóveis, individualmente considerados, são bens imóveis,
diferentemente da totalidade do patrimônio do falecido.
(B) todos os bens do patrimônio do falecido, inclusive os imóveis, são
considerados bens fungíveis.
(C) não se considera o patrimônio total do falecido uma universalidade de
direitos dotada de valor econômico.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) o direito à sucessão aberta, atribuído aos herdeiros de Gilberto em
relação à universalidade de patrimônio deste, é considerado bem imóvel.
(E) não se pode dizer que os imóveis, considerados em si, são bens
singulares.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ/AL – 2018) Até 07 de abril de 2017, vigorava, no Município X, a
Lei 01, que estipulava em trinta dias prazo para interposição de recursos
à própria administração municipal contra atos praticados por seus
servidores. Na referida data, entrou em vigor a Lei 02, que alterou o
referido prazo para quarenta dias e revogou, neste ponto, a Lei 01.
Contudo, atendendo a pleito local, o Município editou a Lei 03, de 07 de
março de 2018, com o seguinte e único texto: “Art. 1º: Revoga-se Lei 02”.
Quanto a essa situação, é correto afirmar que:
(A) no dia da publicação da Lei 03, a Lei 01 volta a vigorar;
(B) trinta dias após a publicação da Lei 03, a Lei 01 retorna a vigorar;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) quarenta e cinco dias após a publicação da Lei 03, a Lei 02 deixa de
vigorar;
(D) no dia da publicação da Lei 03, a Lei 02 deixa de vigorar;
(E) trinta dias após a publicação da Lei 03, a Lei 02 deixa de vigorar.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ TJ-SC – 2018) Quando de uma viagem a Fortaleza, ocorrida em
maio de 2011, o casal Carolina e Rodrigo foram fotografados pelo
gerente do Quiosque do Vento Ltda., de modo a registrar a presença em
uma parede de fotos. No entanto, sem consentimento do casal, o
gerente, no mês seguinte à visita deles, imprimiu a foto em tamanho
superior ao das demais da parede de exposição e a inseriu em um grande
cartaz publicitário afixado na parte externa do estabelecimento. Em maio
do corrente ano, Carolina e Rodrigo retornam a Fortaleza e, para
rememorar a viagem de 2011, visitam o Quiosque do Vento. Lá
chegando, deparam-se com o enorme cartaz e exigem, de imediato, a sua
retirada. Essa exigência de Carolina e Rodrigo é:
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(A) abusiva, visto que permitiram se fotografar pelo estabelecimento;
(B) inadequada, pois nada mais podem pleitear após o decurso de tanto
tempo;
(C) correta, pois não há desonra ao casal;
(D) ilícita, já que o local em que foram fotografados é público;
(E) adequada, pois o direito de personalidade é imprescritível.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AL – 2018) Um grupo de biólogos decide organizar uma pessoa
jurídica para apoiar a pesquisa científica. Não pretendem acometer
finalidade econômica à atividade do novo ente, mas desejam, de toda
forma, participar ativamente da administração da entidade.
Diante desse quadro, deve-se indicar ao grupo de biólogos a constituição
de:
(A) partido político;
(B) associação;
(C) grupo de amigos;
(D) sociedade;
(E) organização religiosa.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-SC – 2018) Jorge, Felipe e Marcela pretendem exercer,
conjuntamente, atividade econômica voltada para prestação de serviços
de barbearia, por meio da qual buscarão distribuir lucros para o sustento
de suas famílias.
Para tanto, pretendem constituir uma pessoa jurídica, sendo-lhes
adequado o tipo:
(A) fundação;
(B) associação;
(C) sociedade;
(D) organização religiosa;
(E) empresa individual de responsabilidade limitada.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREF. DE CUIABÁ-MT – 2016) Francisco deseja doar seu
apartamento para Joaquim, seu sobrinho mais novo. Ao realizar a
transferência, exige que o sobrinho pinte o apartamento, a cada 6 meses,
na cor que ele determinar. Joaquim aceita a oferta.
Assinale a opção que indica o elemento acidental presente no negócio
jurídico.
(A) Condição suspensiva.
(B) Condição resolutiva.
(C) Encargo.
(D) Termo inicial.
(E) Termo final.
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa

Tecnologia da Informação
Aplicada à auditoria tributária

Prof. Thiago Cavalcanti
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Quantidade de questões: 10
Peso: 2
Percentual da prova: 11,8%

Alinhamento

FGV(2018) O conjunto de programas responsável pelo
gerenciamento de uma base de dados e que, entre
outras funções, suporta uma linguagem de consulta,
gera relatórios e disponibiliza uma interface para que
os seus clientes possam incluir, alterar ou consultar
dados, é chamado de Sistema Gerenciador de Banco de
dados (SGBD)

Lembre-se que: SBD = SGBD + BANCO DE DADOS

Conceito de SGBD 

Lembre-se que: Um BANCO DE DADOS é coleção de
dados inter-relacionados que são INTEGRADOS,
COMPARTILHADOS E PERSISTENTE.
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Para que um Banco de Dados seja considerado Relacional, ele deve utilizar os recursos
relacionais exclusivamente para seu gerenciamento. Todas as informações de um BDR
devem ser representadas logicamente como valores de coluna em linhas dentro das
tabelas.

FGV(2018) Em um banco de dados relacional, um nome da tabela, uma chave primária e 
um nome de coluna garantem o acesso a dado.

FGV(2017) Os usuários finais e aplicativos não conhecem nem são afetados pela 
localização dos dados. (Independência de distribuição)

Independência física de dados – mudanças nos métodos de acesso não 
afetam aplicações e recursos ad hoc.
Independência lógica de dados – alterações de estruturas da tabela ... Não
Independência de integridade – São definidas na linguagem relacionais

Modelo relacional de dados

FGV(2017) Na década de 80, Edgar
Frank Codd definiu um conjunto de
regras para definir o que são bancos
de dados relacionais.

Regras de Codd
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Nível Conceitual: Entidades (objetos), Atributos (Características),
Relacionamentos (associações entre objetos) e Cardinalidade (quantidade
de associações possíveis entre as entidades)

Modelagem de Dados

Aprovados Concursos

CPF Nome

(0,N) (1,N)

Modelo Conceitual.
 Mais alto nível 
 Usado para envolver o cliente, foco em 

aspectos do negócio e não da tecnologia. 
 São mais fáceis de compreender 
 Não temos a definição do SGBD
 Diagrama de Entidade e Relacionamento

FGV (2017) Uma chave primária identifica um registro de forma única, não podendo eventualmente 
assumir valor nulo.

Tabela: Estrutura bidimensional (linha x colunas) 
Linha: Tupla
Coluna: Atributo e possui um domínio
Possui uma chave primária.Tabelas e chaves 

Id_Aprovado Nome Concurso CPF Passaporte

1 Thiago 2611606 11111111111 111111

2 Flávia 2604106 22222222222 222222

3 Vinícius 2604106 33333333333 333333

4 Lucas Null 44444444444 444444

Id_Concurso Nome Descrição

2611606 SEFAZ-ES Superfisco!

2604106 SEFAZ-PE Fisco mais bonito!

Chave candidataChave candidata Chave primária Chave Alternativa

Chave Estrangeira

Integridade 
Referencial
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WHERE: Restringe as linhas do resultado
LIKE: Usado para procurar por padrões em texto, ie: ... nome LIKE “A%”
Operadores lógicos: AND, OR e NOT
JOIN: usado para “juntar” tabelas horizontalmente

Linguagem SQL

SELECT [ DISTINCT | ALL ] { * | <lista de atributos> }
FROM <tabela ou relação> [ { , < tabela ou relação > } . . . ]
[ WHERE <condição de busca ou predicado> ]
[ GROUP BY <especificação do agrupamento> ]
[ HAVING <condição de busca sobre os grupos> ]
[ ORDER BY <condições de ordenação> ]

• A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é
• Um documento de existência exclusivamente digital

• Emitido e armazenado eletronicamente
• Com o intuito de documentar uma operação de circulação de

mercadorias ou prestação de serviços, no campo de incidência
do ICMS.

• Cuja validade jurídica é garantida por duas condições
necessárias:

• A Assinatura Digital do emitente
• A Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do

domicílio do contribuinte.

NF-e – Nota fiscal eletrônica
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Grupo de informações 
da NF-e: B

B

C. Identificação do emitente da NF-e

D. Informações do fisco 
emitente (uso exclusivo 
do fisco)

C



27 /0 8 /2 0 2 1

11 1

I. Produto ou serviço da NF-e

H
I

M

M. Tributos incidentes 
no Produto ou Serviço

N. Informações do ICMS da 
Operação própria e ST

N

O

Q

S
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W

0000

0150 0200

C100

C176

C170

C197

C195

C400

C420

C405

C425

Ajustes de documento fiscais
determinados por legislação estadual.
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Descrição NF-e EFD Observação

Contribuinte/ Emissor Bloco C ou E 0000 Documento fiscal 
emitido.

Produtos Bloco I 0200 Mercadorias, serviços, 
produtos ou itens

Inf. de identificação da 
Nota fiscal

Bloco B C100 Identifica se o Doc. 
Fiscal foi emitido.

ICMS Total Bloco W C100 -

Item da Nota Fiscal Bloco H (num)
Bloco I (detalhes)

C170 Uma nota por ter até 990 
itens

ICMS do Item Nota Bloco N C170 -

Inventário Bloco I H -

NF-e x EFD

EFD x NF-e

Os Web Services disponibilizam os serviços que serão 
utilizados pelos aplicativos dos contribuintes. 

Web Services
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É o processo de transformação de dados brutos em informações utilizáveis para maior
efetividade estratégica, insights operacionais e benefícios reais para o processo de
tomada de decisão nos negócios.

É um termo guarda-chuva que inclui as aplicações, infraestrutura e ferramentas e as
melhores práticas que permitem acesso e análise de informações para promover e
otimizar decisões e performance.

Conceitos de Data Warehousing
Data Mining

Business Intelligence

Business Intelligence
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Conceito básico: O COBIT 5 ajuda as organizações a criar valor por
meio da TI mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios
e a otimização dos níveis de risco e de utilização dos recursos.

FGV(2017) Um dos princípios básicos do COBIT 5 é aplicar um
modelo único integrado.

Cascata de objetivos:  (se desdobra em)
Necessidades das partes interessadas Objetivos coorporativos
Objetivos de TI  Objetivos de Habilitador.

Governança de TI (COBIT 5)

Criptografia
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Assinatura digital

Certificado digital
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OBRIGADO
Prof. Thiago Cavalcanti

Raciocínio Lógico e Matemática

Prof. Brunno Lima
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
FGV

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / MPE-RJ / 2019) 
Considere a sentença: “Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

A negação lógica dessa sentença é:

(A) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema;

(B) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema;

(C) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado;

(D) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema;

(E) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)RESOLUÇÃO:
“Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(D) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema;

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / IBGE / 2019) 
Considere a sentença: “Se corro ou faço musculação, então fico cansado”.

Uma sentença logicamente equivalente a essa é:

(A) Se não corro ou faço musculação, então não fico cansado;

(B) Se não corro e não faço musculação, então não fico cansado;

(C) Não corro e não faço musculação ou fico cansado;

(D) Corro ou faço musculação e não fico cansado;

(E) Não corro ou não faço musculação e fico cansado.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)RESOLUÇÃO:
“Se corro ou faço musculação, então fico cansado”

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)RESOLUÇÃO:
“Se corro ou faço musculação, então fico cansado”
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(D) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema;

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / TCE – PI  / 2021) 
No sistema de juros compostos, a taxa de 125% ao bimestre com capitalizações bimestrais equivale a
uma taxa efetiva trimestral de:

(A) 37,5%;

(B) 150%;

(C) 237,5%;

(D) 250%;

(E) 337,5%.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(C) 237,5%;
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / TCE – PI  / 2021) 
Um título de crédito cujo valor de face era R$ 53.280,00 foi descontado 4 meses antes do seu
vencimento, segundo as regras do desconto racional, à taxa simples de desconto de 2,75% ao mês. O
valor descontado desse título foi:

(A) R$ 5.280,00;

(B) R$ 5.860,80;

(C) R$ 6.850,00;

(D) R$ 47.419,20;

(E) R$ 48.000,00.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(E) R$ 48.000,00.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / BANESTES / 2018) 
Um título de valor nominal igual a R$ 12.000,00 sofre desconto comercial simples dois meses antes do
seu vencimento.

Se a taxa de desconto é de 54% ao ano, o valor líquido recebido nessa operação corresponde a:

(A) R$ 1.080,00;

(B) R$ 2.160,00;

(C) R$ 5.520,00;

(D) R$ 10.920,00;

(E) R$ 11.460,00.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(D) R$ 10.920,00;
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / BANESTES / 2018) 
Um financiamento no valor de R$ 18.000,00 foi contratado e deverá ser quitado em
20 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira delas um mês após a data da contratação
do financiamento. Foi adotado o Sistema de Amortizações Constantes (SAC) a uma taxa de juros
efetiva de 3,0% ao mês.

A diferença entre os valores de duas prestações consecutivas quaisquer é sempre igual a:

(A) R$ 30,00;

(B) R$ 28,00;

(C) R$ 27,50;

(D) R$ 27,00;

(E) R$ 25,50.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(D) R$ 27,00;
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / BANESTES / 2018) 
Um empréstimo deverá ser quitado em 6 prestações mensais iguais de R$ 670,00, segundo o Sistema
de Amortização Francês (Tabela Price), com a primeira prestação vencendo um mês após a
contratação. A taxa de juros nominal é de 60% ao ano, com capitalização mensal. O saldo devedor
imediatamente após o pagamento da 1ª prestação será:

Dado: 1,05 = 1,34

(A) R$ 2.900,00;

(B) R$ 2.830,00;

(C) R$ 2.800,00;

(D) R$ 2.730,00;

(E) R$ 2.700,00.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
Período Saldo Devedor Amortização Juros Prestação

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(A) R$ 2.900,00;



27 /0 8 /2 0 2 1

13 3

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / PREFEITURA DE CUIABÁ – MT  / 2014) 
Três projetos de investimento independentes A, B e C estão sendo analisados por uma empresa, cujas
taxas internas de retorno (TIRs) são, respectivamente, 20%, 15% e 10%. O projeto A requer um
investimento inicial de R$ 5 milhões, o projeto B, de R$ 10 milhões e o projeto C, de R$ 20 milhões. A
partir dessa situação, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa.

( ) Se a disponibilidade de recursos da empresa for de R$ 5 milhões, o projeto A deve ser o escolhido.

( ) Se a disponibilidade de recursos da empresa for de R$ 10 milhões e o custo de oportunidade do
capital for de 17%, nenhum projeto é escolhido.

( ) A análise incremental deve ser aplicada de acordo com a disponibilidade de recursos.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
As afirmativas são, respectivamente,

(A) V, V e V.

(B) V, F e F.

(C) F, V e V.

(D) F, V e F.

(E) F, F e F.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)RESOLUÇÃO:
Três projetos de investimento independentes A, B e C estão sendo analisados por uma empresa, cujas
taxas internas de retorno (TIRs) são, respectivamente, 20%, 15% e 10%. O projeto A requer um
investimento inicial de R$ 5 milhões, o projeto B, de R$ 10 milhões e o projeto C, de R$ 20 milhões. A
partir dessa situação, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa.

( ) Se a disponibilidade de recursos da empresa for de R$ 5 milhões, o projeto A deve ser o escolhido.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)RESOLUÇÃO:
Três projetos de investimento independentes A, B e C estão sendo analisados por uma empresa, cujas
taxas internas de retorno (TIRs) são, respectivamente, 20%, 15% e 10%. O projeto A requer um
investimento inicial de R$ 5 milhões, o projeto B, de R$ 10 milhões e o projeto C, de R$ 20 milhões. A
partir dessa situação, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa.

( ) Se a disponibilidade de recursos da empresa for de R$ 10 milhões e o custo de oportunidade do
capital for de 17%, nenhum projeto é escolhido.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)RESOLUÇÃO:
Três projetos de investimento independentes A, B e C estão sendo analisados por uma empresa, cujas
taxas internas de retorno (TIRs) são, respectivamente, 20%, 15% e 10%. O projeto A requer um
investimento inicial de R$ 5 milhões, o projeto B, de R$ 10 milhões e o projeto C, de R$ 20 milhões. A
partir dessa situação, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa.

( ) A análise incremental deve ser aplicada de acordo com a disponibilidade de recursos.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(E) F, F e F.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(FGV / PREF. DE CUIABÁ – MT / 2016) 
Em relação à taxa mínima de atratividade, em um contexto de análise de investimentos, analise as
afirmativas a seguir.

I. A taxa mínima de atratividade representa o custo de oportunidade do capital, podendo ser maior ou
menor do que a taxa interna de retorno do investimento avaliado.

II. A taxa mínima de atratividade é a taxa que iguala o fluxo líquido presente no projeto analisado a
zero.

III. Se a taxa mínima de atratividade for menor do que o payback descontado bruto, o projeto deve ser
executado.

Assinale:

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente a afirmativa II estiver correta.

(C) se somente a afirmativa III estiver correta.

(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.



27 /0 8 /2 0 2 1

13 7

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)GABARITO:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)

OBRIGADO
Prof. Brunno Lima



27 /0 8 /2 0 2 1

13 8

Direito Constitucional

Profª. Nelma Fontana

Conceito e classificação de Constituição
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Após um golpe de Estado, o líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma
comissão de apoiadores, sob sua orientação, elaborasse um projeto de Constituição,
o qual foi submetido a plebiscito popular, sendo, ao final, aprovado e publicado com
força normativa. Essa Constituição dispôs que parte de suas normas exigiria a
observância de um processo legislativo mais rigoroso para a sua alteração, com
quórum qualificado para a iniciativa e a aprovação, enquanto a outra parte poderia
ser alterada conforme o processo legislativo da lei ordinária.
Essa Constituição deve ser classificada como:
A) outorgada e rígida;
B) popular e dogmática;
C) bonapartista e flexível;
D) cesarista e semirrígida;
E) promulgada e analítica.

Poder Constituinte
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Analise a narrativa a seguir.
(I) Um grupo de cento e vinte Deputados Federais subscreveu proposta de emenda
constitucional;
(II) a proposta tinha como objetivo adotar a forma unitária de Estado;
(III) nesse período, parte do país foi atingida por calamidade natural de grandes
proporções;
(IV) a proposta foi aprovada, em dois turnos de votação, em cada Casa do Congresso
Nacional, pelo voto de três quintos dos respectivos membros;
(V) a proposta foi promulgada pelo Presidente da República.
Considerando a forma de exercício do poder constituinte derivado, é correto afirmar que
somente estão em harmonia com a sistemática constitucional, os itens
A) II, III e V.
B) I, II e IV.
C) I, IV e V.
D) I e V.
E) III e IV.

Controle de Constitucionalidade
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Após várias tentativas de diálogo com o Estado brasileiro para assegurar assistência à
população quilombola no enfrentamento da pandemia de COVID-19, a Coordenação
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ)
constatou que não houve a elaboração e a implementação de um “Plano Nacional de
Combate aos Efeitos da Pandemia de COVID-19 nas Comunidades Quilombolas”,
garantindo acesso às medidas de proteção recomendadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) às comunidades quilombolas, tais como itens de higiene, álcool em
gel, equipamentos de segurança individual, acesso à água potável e segurança
alimentar. A omissão em assegurar essas medidas acaba por inviabilizar o isolamento
social para a população quilombola.
Em relação à omissão indicada pela CONAQ, considera-se que:

Após várias tentativas de diálogo com o Estado brasileiro para assegurar A) cabe
mandado de injunção, à medida que a falta de norma regulamentadora vem
tornando inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
B) cabe a propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,
pois a violação a direitos fundamentais só pode ser suscitada no controle
concentrado por esta via;
C) cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade para sanar todas as violações que por
ação ou omissão do poder público se concretizem contra a máxima efetividade da
Constituição da República de 1988;
D) cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão para tornar efetiva norma
constitucional em razão de omissão de qualquer dos Poderes;
E) cabe a propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, por
se tratar de impugnação de comportamento concreto da Administração Pública.
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Na hipótese de uma lei municipal violar dispositivos da Constituição Federal que
sejam de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais, é correto afirmar que:
A) O controle abstrato de constitucionalidade pode ser exercido pelo Tribunal de
Justiça do respectivo Estado, com Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal.
B) O controle abstrato de constitucionalidade pode ser exercido pelo Tribunal de
Justiça do respectivo Estado, sem possibilidade de Recurso Extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
C) O controle abstrato de constitucionalidade só pode ser feito pelo Supremo
Tribunal Federal por meio de ADIN.
D) O controle abstrato de constitucionalidade só pode ser feito pelo Supremo
Tribunal Federal por meio de ADPF.
E) Não é possível o controle abstrato de constitucionalidade das leis municipais.

Intervenção Federal
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O Governador do Estado Alfa expediu decreto, no qual dispensava determinados
estabelecimentos industriais de cumprirem as rígidas regras ambientais estatuídas
pela Lei federal nº 123 e determinava que os seus comandos não deveriam ser
observados pela fiscalização promovida pelos órgãos estaduais.
Considerando a recusa na execução de lei federal e a necessidade de decretação de
intervenção da União no Estado Alfa, de modo a suspender a execução do decreto
estadual, é correto afirmar que tal será possível com
A) o provimento de representação pelo Supremo Tribunal Federal e a edição de
decreto de intervenção pelo Presidente da República, a ser apreciado pelo Congresso
Nacional.
B) o provimento de representação pelo Supremo Tribunal Federal e a edição de
decreto de intervenção pelo Presidente da República, dispensada a aprovação do
Congresso Nacional.

C) a edição imediata de decreto de intervenção pelo Presidente da República, a ser
apreciado, incontinenti, pelo Congresso Nacional.
D) a edição imediata de decreto de intervenção pelo Presidente da República,
dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional.
E) a aprovação da intervenção pelo Congresso Nacional e a posterior edição de
decreto de intervenção pelo Presidente da República.
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OBRIGADA
Profª. Nelma Fontana

Auditoria Tributária
Prof. Guilherme Sant’ Anna
@profguilhermesantanna
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▪ Objetivos “Gerais”

 Auditoria: grau de confiança dos usuários nas DC
 Auditor: seg. razoável de que as DC estejam livres de distorção relev...

▪ Ceticismo e julgamento profissionais

▪ Não são objetivos do auditor…

▪ Princípios fundamentais de ética profissional

Normas CFC – NBC TA 200

▪ Estratégia global vs. plano de auditoria

▪ Planejamento é benéfico para...

▪ Características

Normas CFC – NBC TA 300
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▪ Documentação vs. Arquivo

▪ Suficiente p/ que auditor experiente (s/ envolvimento) entenda:

Normas CFC – NBC TA 230 n. e. e. 
procedimentos
executados

resultados dos 
proced. e a 
evidência obtida

assuntos signif. id. e 
a conclusão acerca
deles

▪ Prazos (no máx. 60d e pelo menos 5a)

▪ Versões superadas fora; ñ substituem reg. contábeis

▪ Distorções são relevantes quando for razoavelmente esperado...influenciar decisão
econômica dos usuários

▪ Julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas, e são
afetados pela magnitude e natureza das distorções

▪ Considera-se as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um
grupo

Normas CFC – NBC TA 320
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▪ Conceito

▪ Evidências vs. procedimentos

▪ Características

▪ Suficiência / adequação (relevância e confiabilidade)

Evidências

Testes de observância e testes substantivos

Testes de 
observância

Testes substantivos

Efetivo
funcionamento dos 

controles int.

S.E.V. dos dados 
contábeis

Testes de detalhes
(transações e saldo)

Proced. analíticosProced. analíticos
substantivos (rev. 

analítica)
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▪ Inspeção

▪ Observação

▪ Confirmação externa (positiva / negativa)

▪ Recálculo

▪ Revisão analítica

▪ Indagação

▪ Reexecução

Procedimentos (tipos específicos)

▪ Conceitos

 Amostragem

 Risco de amostragem (rejeição incorreta / aceitação incorreta)

 Estratificação**

 Anomalia

▪ Abordagens: estatística e não estatística

▪ Métodos de seleção

▪ Fatores que alteram o tamanho da amostra

Amostragem
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▪ Fraude / erro

▪ Informações relevantes

▪ Papéis e responsabilidades

▪ Risco de não detectar fraude MAIOR não detectar erro

▪ Comunicação

▪ Características (“triângulo”) da fraude

Identificação de fraudes na escrita contábil

▪ Seção Opinião (primeira)

▪ Seção Base p/ Opinião

▪ Seção Responsab. pelas DC

▪ Seção Responsab. do Auditor

Normas CFC – relativas à opinião
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▪ Opinião não modificada

▪ Opinião modificada

 Evidência de que as DC apresentam distorção relevante

 Não evidência de que as DC não apresentam distorção relevante

 Tipos

Normas CFC – relativas à opinião

Efeitos NÃO
generalizados

Efeitos
generalizados

Evidência de 
distorção relev.

Com ressalva Adversa

Não evidência Com ressalva Abstenção op.

▪ Comunicações adicionais

 Parágrafo de ênfase

 Parágrafo de outros assuntos

Normas CFC – relativas à opinião
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▪ Controle de qualidade -> sócio encarregado do trabalho (assume a responsab.)

▪ Revisão do controle de qualidade (ent. listadas e outros) -> revisor (não participante da
equipe)

 Equipe de trabalho: (sócio enc. + quadro técnico + contratados) que executam
procedimentos

 Elementos do SCQ (respons. da liderança; exig. éticas relev.; aceitação/contin,; RH;
execução; monitoramento)

Normas CFC – NBC TA 220

▪ Uso do trabalho da Aud. Interna
 Função da auditoria interma

 posição hierárquica propicia objetividade
 nível de competência
 abordagem sistemática e disciplinada

 Assistência direta (sob sua supervisão)

 Especialistas (internos e externos)
 Menção no relatório -> op. modificada apenas (se relevante)

• Responsabilidades do auditor independente nunca compartilhadas

Normas CFC – NBC TA 610 e 620



27 /0 8 /2 0 2 1

15 2

▪ Eventos subsequentes - definição

Normas CFC – NBC TA 560

EVENTOS FATOS

DATA 
DAS DC

DATA 
RELATÓRIO

DATA DE 
DIVULG. DAS DC

REGRA: APLICA PROCED. 
P/ OBTER EVID. ATÉ DT 

RELAT.

REGRA: NADA
SE DE CONHECIMENTO NA DT DO RELAT E O 

LEVASSE A ALTERÁ-LO: D. D. I.
CASO ALTERE AS DC: APLICA OS PROCED. NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

FATOS

▪ Todas as contas da contabilidade devem ser testadas para super e subavaliação

 Testes principais de superavaliação: contas devedoras (ativo e despesa)

 Testes principais de subavaliação: contas credoras (passivo e receita)

 SupeR: Razão p/ o documento de suporte

 Sub: Documento p/ o razão

Direção dos testes (superav. / subav.)
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 Saldo credor de caixa

 Recomposição contábil do FC

 Suprimento de caixa/disponib. não comprovado (fontes)

 Ativo oculto

 Passivo fictício

Auditoria no ativo circulante (omissão receita)

 Finalidades universais

 Determinar se foram aplicados os princípios de contabilidade geralmente aceitos,
em bases uniformes;

 Determinar se estão corretamente classificados nas demonstrações financeiras e se
as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas

 Restrições (conforme o caso)

Auditoria em grupos específicos das DC
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 Finalidades específicas
 Ativo

• Caixa / bancos
• Estoque
• Imobilizado

 Passivo
• Empréstimos / financiamentos

 PL
 Resultado (receitas e despesas)

Auditoria em grupos específicos das DC

 SPED
 Um arquivo p/ cada estabelecimento (regra)
 Substitui a impressão dos livros fiscais
 Periodicidade mensal
 “Totalidade das informações”
 Transmissão (progr. validador + cert. digital) – ambiente nacional (SRF)
 Guarda / formato (.txt)
 Leiaute definido em Ato Cotepe
 Blocos e registros (CIAP mod. “C” e “D”)

Auditoria na EFD
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 NF-e modelo 55 substitui os modelos em papel 1/1A e 4 (produtor)
 Existência unicamente digital (Nfe vs. DANFE)
 Validade jurídica (ass. Digital e autorização de uso)
 Obrigatoriedade

 Protocolo ICMS (exceto inscrição em UF única); dispensado após 1/12/10
 Exigência de credenciamento prévio (UF de cadastro)

 Credenciado observa, no que couber, as disposições rel. ao SEPD
 Credenciamento voluntário / de ofício

 Padrão XML / numeração sequencial (estabelecim. / série) / chave de acesso / id. de
mercadorias pelo NCM

Auditoria na NF-e

OBRIGADO
Prof. Guilherme Sant’Anna
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CADU

ADRIANA
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CONTABILIDADE DE CUSTOS
Prof. Marcondes Fortaleza

Custo: conceito, nomenclaturas aplicáveis à 
contabilidade de custos.

GASTO: sacrifício patrimonial

INVESTIMENTO: gasto ativado

CUSTO: gasto na produção de produtos ou serviços

DESPESA: consumo de bens ou serviços buscando receita

PERDA NORMAL: esperada; faz parte do custo

PERDA ANORMAL: não esperada; é despesa
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Classificação dos custos e despesas.

DIRETOS: apropriados diretamente aos produtos

INDIRETOS: apropriados mediante rateio

FIXOS: não sofrem variação em função da quantidade produzida
podem ser repetitivos ou não repetitivos

VARIÁVEIS: valores se alteram em função da quantidade produzida

Classificação dos custos e despesas.

TIPOS DE CUSTOS COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO À 
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

FIXO TOTAL Não varia
FIXO UNITÁRIO Diminui se produção aumentar

VARIÁVEL TOTAL Aumenta se produção aumentar
VARIÁVEL UNITÁRIO Não varia
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Classificação dos custos e despesas.

Classificação dos custos e despesas.

Custos Diretos: associados diretamente à produção
Custos Primários: MP + MOD

Custos de Transformação: MOD + CIF
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Classificação dos custos e despesas.

Custo da Produção do Período:  MP + MOD + CIF

Custo da Produção Acabada: Ei PE + CPP – Ef PE

Custo dos Produtos Vendidos: Ei PA + CPA – Ef PA

Custeio por absorção e custeio variável.

ABSORÇÃO VARIÁVEL
Custos Fixos e Variáveis Apenas Custos Variáveis
Legislação Societária Fins Gerenciais
Princípios Contraria regime de competência,

pois custos fixos são considerados
como despesa, independente de
venda.
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Critérios de rateio.

Custeio por ordem e por processo.

Produção por ordem ou encomenda: 

Custos acumulados de acordo com encomendas específicas  
(ordens de produção).

Produção contínua (em série ou por processo)

Custos acumulados pelas fases de fabricação.
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Coprodutos, subprodutos e sucatas.

Coprodutos:
Originários de um mesmo processo de produção conjunta
Importantes para o faturamento global

Subprodutos:
Fazem parte do processo normal de produção
Importância secundária no faturamento

Sucatas:
Não têm mercado garantido
Não são contabilizados como estoques

Margem de contribuição.

MC un = PV un – CV un – DV un
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Análise das relações custo/volume/lucro.

Margem Segurança = Vendas reais – Vendas no ponto de Equilíbrio

Alavancagem Operacional =  Margem de Contribuição
Lucro Operacional

Análise das relações custo/volume/lucro.
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O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro.

Contábil (PEC) = CF + DF
MC un

Econômico (PEE) = CF + DF + Custo de Oport.
MC un

Financeiro (PEF) = CF + DF – Gastos ñ Financ.                      
MC un

O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro.
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Custeio baseado em atividades. 
ABC - Activity Based Costing.

Diminui a arbitrariedade do rateio dos custos indiretos

Não aceito pela legislação societária

Custo Produto: Custos Fixos + Variáveis + Diretos + Indiretos

Custeio baseado em atividades. 
ABC - Activity Based Costing.

1º Estágio: Departamento => Atividades

(usando direcionadores de recursos) 

2º Estágio: Atividades => Produtos

(usando direcionadores de atividades)
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CONTABILIDADE AVANÇADA 
Prof. Marcondes Fortaleza

Provisões Ativas e Passivas, Tratamento das 
Contingências Ativas e Passivas.

01. (FGV / DPE RJ / 2021) Uma entidade pública foi acionada judicialmente
por uma empresa em decorrência da interrupção de um contrato de
prestação de serviços. A assessoria jurídica da entidade considera que a
perda é muito provável e apresentou os seguintes cenários quanto à
probabilidade do valor do desembolso:
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Provisões Ativas e Passivas, Tratamento das 
Contingências Ativas e Passivas.

Nesse caso, a entidade deve reconhecer uma provisão no valor de:

(A) R$ 85.000,00;
(B) R$ 104.500,00;
(C) R$ 110.000,00;
(D) R$ 145.000,00;
(E) R$ 330.000,00.

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro.

Aplicação RETROSPECTIVA:

mudança de política contábil
correção de erro material

Aplicação PROSPECTIVA:

mudança de estimativa contábil
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Tratamento das Participações Societárias.

MEP:

Coligadas
Controladas
Mesmo Grupo
Controle Comum

Tratamento das Participações Societárias.

A existência de influência significativa por investidor geralmente é
evidenciada por uma ou mais das seguintes formas:
a) representação no conselho de administração ou na diretoria da

investida;
b) participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em

decisões sobre dividendos e outras distribuições;
c) operações materiais entre o investidor e a investida;
d) intercâmbio de diretores ou gerentes;
e) fornecimento de informação técnica essencial.
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Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis.

Ao término da cada período de reporte: 

(a) os itens monetários => taxa de câmbio de fechamento;

(b) os itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico => 
a taxa de câmbio vigente na data da transação; e

(c) os itens não monetários que são mensurados pelo valor justo => 
taxas de câmbio vigentes nas datas em que o valor justo tiver sido 
mensurado.

Conceitos e procedimentos: Filiais, agências, sucursais 
ou dependências no exterior.

FILIAL: estabelecimento dependente ou ligado a um outro,
denominado matriz, que tem o poder de comando.

AGÊNCIA: é pessoa jurídica distinta daquela para a qual opera,
e não é sua dependente.

SUCURSAL: posição hierárquica mais elevada que a filial.
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Conversão das demonstrações de uma entidade no
exterior.

 ativos e passivos => taxa de câmbio de fechamento na data do
respectivo balanço;

 receitas e despesas => taxas de câmbio vigentes nas datas de
ocorrência das transações; e

 todas as variações cambiais resultantes devem ser reconhecidas
em outros resultados abrangentes.

Reorganização e reestruturação de empresas.

O adquirente deve mensurar os ativos identificáveis adquiridos e os
passivos assumidos pelos respectivos valores justos da data da
aquisição.
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Apuração e tratamento contábil da mais valia, do
goodwill e do deságio.

Mais Valia: 
valor justo da participação > valor contábil 
vai para investimento
amortiza de acordo com a realização do item que a originou

Goodwill:
valor pago > valor justo da participação.
investimento no balanço individual; intangível no consolidado 
não amortiza 
análise anual quanto à imparidade

Apuração e tratamento contábil da mais valia, do
goodwill e do deságio.

Deságio (Ganho por Compra Vantajosa):

Valor pago < valor justo da participação
É receita. 
Afeta imediatamente o resultado
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Redução ao valor recuperável, mensuração, registro 
contábil, reversão.

A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida
imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo
tenha sido reavaliado.

Redução ao valor recuperável, mensuração, registro 
contábil, reversão.

Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de
depreciação, amortização ou exaustão do ativo deve ser ajustada em
períodos futuros...
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Redução ao valor recuperável, mensuração, registro 
contábil, reversão.

O aumento do valor contábil de um ativo, exceto o goodwill, atribuível
à reversão de perda por desvalorização não deve exceder o valor
contábil que teria sido determinado caso nenhuma perda por
desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos
anteriores.

Tratamento das partes beneficiárias.

- Valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas de Capital
Fechado.

- Sem valor nominal.

- Estranho ao capital social.

- Dão direito de participação no máximo em 10% dos lucros, se lucro
houver (direito de crédito eventual).
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Tratamento das partes beneficiárias.

- Poderão ser alienadas pela companhia ou atribuídas a fundadores,
acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à
companhia.

- A participação das partes beneficiárias, inclusive para a formação de
reserva de resgate, não pode ultrapassar 0,10 (um décimo) dos lucros e
é vedado qualquer direito privativo de acionistas, exceto o de fiscalizar
os atos dos administradores.

- Se forem emitidas gratuitamente não haverá lançamento.

Tratamento de operações de arrendamento mercantil.

Mensuração inicial do passivo de arrendamento 

Na data de início, o arrendatário deve mensurar o passivo de
arrendamento ao valor presente dos pagamentos do arrendamento
que não são efetuados nessa data.
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Ativo Não Circulante Mantido para Venda, Operação 
Descontinuada.

A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não
circulantes classificado como mantido para venda pelo menor entre o
seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda.

Propriedade para Investimento.

Para uma transferência de estoque para propriedade para investimento

que seja escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo

da propriedade nessa data e o seu valor contábil anterior deve ser

reconhecida no resultado.
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Tratamento dos saldos existentes do ativo diferido e 
das Reservas de Reavaliação.

DIFERIDO: o saldo existente em 31/12/2008 que pela sua natureza,
não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer
no Ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à
análise sobre recuperação (impairment).

RESERVA DE REAVALIAÇÃO: os saldos existentes deverão ser
mantidos até sua efetiva realização ou estornados até o final do
exercício social de 2008.

Ajuste a valor presente.

Os 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 com base em taxas de
desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao
valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo
em suas datas originais.

Para fins de desconto a valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser
aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais e, sim, antes dos
impostos.
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Subvenção e Assistência governamentais.

Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao
longo do período e confrontada com as despesas que pretende
compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições
deste Pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser
creditada diretamente no patrimônio líquido.

OBRIGADO, ILUSTRES

Instagram: @marcondesfortaleza
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Contabilidade Geral

Prof. Gilmar Possati

Top 10 Assuntos 

SEFAZ-ES

Ementa SEFAZ-ES
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Estrutura Conceitual
#1

ATIVO

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Definições
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RECEITA

DESPESA

Definições

Fundamentais
Característica Palavras-chave

Relevância

Representação Fidedigna

De melhoria

Comparabilidade

Compreensibilidade

Tempestividade

Verificabilidade

Características Qualitativas
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(FGV/2021)
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, a
compreensibilidade é uma das características qualitativas de melhoria de informações financeiras úteis. Em
relação às implicações da característica qualitativa da compreensibilidade, assinale a afirmativa correta.

a) Os usuários devem poder identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens.

b) Os fenômenos complexos e de difícil compreensão devem ser excluídos dos relatórios financeiros.

c) As informações devem ser disponibilizadas aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes
de influenciar suas decisões.

d) As informações devem ser evidenciadas de modo que os usuários não precisem buscar o auxílio de
consultores para compreender os relatórios financeiros.

e) Os relatórios financeiros devem ser elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das
atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente.

Regime Competência
#2
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CPC 00
O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e
circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos
períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à
vista resultantes ocorram em período diferente.

Isso é importante porque informações sobre os recursos econômicos e reivindicações da
entidade que reporta e mudanças em seus recursos econômicos e reivindicações durante
o período fornecem uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e futuro
da entidade do que informações exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos à
vista durante esse período.

CPC 26

A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para a demonstração
dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de competência.

Quando o regime de competência é utilizado, os itens devem ser reconhecidos como
ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (elementos das demonstrações
contábeis) quando satisfazem às definições e aos critérios de reconhecimento para esses
elementos contidos no CPC 00.
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(FGV/2021)
Em janeiro de X0, uma instituição de ensino assinou um contrato para oferecer um curso
fechado a uma empresa nos meses de março a dezembro, quando houve a entrega do
certificado de conclusão. Pelo treinamento a instituição recebeu R$ 120.000, sendo que,
metade foi recebida na assinatura do contrato e, o restante, no primeiro dia do
treinamento. Em relação à contabilização da receita de treinamento, de acordo com o
Regime de Competência, assinale a afirmativa correta.

a) R$ 60.000,00 em janeiro

b) R$ 10.000,00 em fevereiro

c) R$ 12.000,00 em março

d) Zero em abril

e) R$ 120.000,00 em dezembro

(FGV/2021)
Uma loja realizava vendas à vista e em cartão de crédito, sendo que estas eram recebidas no mês seguinte à
venda. A loja registrou as seguintes vendas no primeiro trimestre de X0:

Em relação à receita da loja, de acordo com o Regime de Competência, assinale a afirmativa correta.

a) Em janeiro, a receita foi de R$ 30.000.

b) Em fevereiro, a receita foi de R$ 120.000.

c) Em março, a receita foi de R$ 67.000.

d) No trimestre, a receita foi de R$ 220.000.

e) No trimestre, a receita foi de R$ 232.000.
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Balanço Patrimonial
#3

ATIVO

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Classificação das Contas
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ATIVO

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Contas Redutoras

(FGV/2021)

O Balanço Patrimonial de uma entidade apresentava, em 31/12/X0, os saldos a seguir.

• Crédito Fiscal: R$ 40.000;

• Passivo contingente: R$ 25.000;

• Empréstimo bancário: R$ 50.000;

• Despesa antecipada de salários: R$ 15.000;

• Fornecedores: R$ 30.000;

• Disponibilidades: R$ 34.000. Com base nos saldos apresentados, assinale a opção que indica o valor do
passivo da entidade, na data.

a) R$ 80.000,00 b) R$ 95.000,00 c) R$ 105.000,00

d) R$ 120.000,00 e) R$ 135.000,00
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(FGV/2021)

Uma entidade apresentava os seguintes saldos em 31/12/X0:
• Disponibilidades: R$ 50.000;
• Despesas antecipadas: R$ 20.000;
• Receitas recebidas antecipadamente: R$ 40.000;
• Empréstimo concedido: R$ 50.000;
• Ativo contingente: 18.000;
• Estoque: R$ 30.000;
• Imóveis: R$ 120.000.
Com base nesses saldos, assinale a opção que indica o patrimônio líquido da entidade na data.
a) R$ 130.000
b) R$ 190.000
c) R$ 230.000
d) R$ 248.000
e) R$ 270.000

(FGV/2021)

Assinale a opção que apresenta a conta do Patrimônio Líquido que é evidenciada com saldo negativo no
Balanço Patrimonial.

a) Reservas de capital.

b) Ações em tesouraria.

c) Capital social subscrito.

d) Reservas de lucros a realizar.

e) Reservas para contingências
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Demonstração do 
Resultado do Exercício

#4

ROB
(-) Deduções
ROL
(-) CMV
LOB
(+/-) Receitas/Despesas Operacionais
RAIR

Estrutura
Lei 6.404 CPC 26
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Demonstração do Valor 
Adicionado

#5

Estrutura
DESCRIÇÃO

Em milhares 
de reais (20X1)

Em milhares 
de reais (20X0)

1 – RECEITAS
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.2) Outras receitas

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios

1.4) Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa – Reversão/(Constituição)

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos – ICMS,
IPI, PIS e COFINS)

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos
2.4) Outras (especificar)
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1) Resultado de equivalência patrimonial
6.2) Receitas financeiras
6.3) Outras
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
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Estrutura
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)
8.1) Pessoal
8.1.1 – Remuneração direta
8.1.2 – Benefícios
8.1.3 – F.G.T.S
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 – Federais
8.2.2 – Estaduais
8.2.3 – Municipais
8.3) Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 – Juros
8.3.2 – Aluguéis
8.3.3 – Outras
8.4) Remuneração de capitais próprios
8.4.1 – Juros sobre o capital próprio
8.4.2 – Dividendos
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício
8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos
(só p/ consolidação)

Capital

Trabalho

Governo

(FGV/2021)
Uma empresa apresenta a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/12/X0.
Receita de Vendas 500.000
Custo das Mercadorias Vendidas - 200.000
Lucro Bruto 300.000
Despesas operacionais:
Depreciação - 50.000
Salários (empregados próprios) - 60.000
Outras receitas e despesas operacionais Venda de carro 20.000
Receita antes do resultado financeiro 210.000
Despesas financeiras - 40.000
LAIR 170.000
IRCS - 57.800
Lucro Líquido 112.200

Em relação à Demonstração do Valor Adicionado da empresa, em 31/12/X0, assinale a afirmativa correta.
a) O valor adicionado bruto é de R$ 270.000.
b) O valor adicionado a distribuir é de R$ 230.000.
c) O valor adicionado recebido em transferência é de R$ 20.000.
d) A remuneração de capital de terceiros é de 37,04% do valor adicionado a distribuir.
e) A remuneração do capital próprio é de 41,56% do valor adicionado a distribuir.
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(FGV/2021)
Em relação à Demonstração do Valor Adicionado da empresa, em 31/12/X0, assinale a afirmativa correta.
a) O valor adicionado bruto é de R$ 270.000.
b) O valor adicionado a distribuir é de R$ 230.000.
c) O valor adicionado recebido em transferência é de R$ 20.000.
d) A remuneração de capital de terceiros é de 37,04% do valor adicionado a distribuir.
e) A remuneração do capital próprio é de 41,56% do valor adicionado a distribuir.

(FGV/2021)
Uma empresa de consultoria auferiu as seguintes receitas, em determinado período.
• Prestação de serviços: R$ 200.000
• Venda de ativo imobilizado: R$ 100.000
• Equivalência Patrimonial: R$ 50.000
• Financeiras: R$ 30.000
• Aluguel: R$ 20.000
Assinale a opção que indica o valor adicionado recebido em transferência, evidenciado na Demonstração do Valor
Adicionado da entidade.
a) R$ 50.000
b) R$ 70.000
c) R$ 100.000
d) R$ 150.000
e) R$ 200.000
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Demonstração dos 
Fluxos de Caixa

#6

Estrutura
Das Operações

Resultado Líquido do Exercício (Lucro ou Prejuízo)

(+) Depreciação, Amortização, Exaustão;

(+) Perda de Equivalência Patrimonial

(+) Variação Monetária Passiva de Longo Prazo

(+) Prejuízo nas Vendas de Bens ou Direitos do Ativo Não Circulante

(+) Despesa Financeira que não afeta o caixa (não paga)

(+) PECLD (padrão FGV)

(-) Ganho de Equivalência Patrimonial

(-) Variação Monetária Ativa de Longo Prazo

(-) Lucro nas Vendas de Bens ou Direitos do Ativo Não Circulante

(-) Receita Financeira que não afeta o caixa (não paga)

(=) Resultado Líquido Ajustado
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Estrutura
(+/-) Variações nos Ativos Operacionais

(-) Aumentos das Contas do Ativo Circulante, exceto Disponível

(+) Diminuição das Contas do Ativo Circulante, exceto Disponível

(+/-) Variações nos Passivos Operacionais

(+) Aumentos das Contas do Passivo Circulante

(-) Diminuição das Contas do Passivo Circulante

(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

Dos Investimentos

(+) Valor da Alienação de Bens ou Direitos do Ativo Não Circulante

(-) Aquisição de Bens ou Direitos do Ativo Não Circulante

(+) Redução do Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo (recebimento de empréstimos ou financiamento concedidos)

(-) Aumento do Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo (desembolso de empréstimos ou financiamentos concedidos)

(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

Estrutura
Dos Financiamentos

(+) Realização do Capital Social e Contribuições para Reservas de Capital

(+) Aumento do Passivo Não Circulante - Longo Prazo (recebimento de empréstimos)

(-) Dividendo pagos/Resgate ou Reembolso de Ações/Resgate de Debêntures

(-) Redução do Passivo Não Circulante - Longo Prazo (pagamento de empréstimos)

(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)

Variação Líquida do Disponível = I + II + III (IV)

(+) Saldo Inicial do Disponível (V)

(=) Saldo Final do Disponível = IV + V

Fluxo de Caixa Líquido = FCO + FCI + FCF
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(FGV/2021)

Uma empresa adquiriu suas próprias ações por R$ 200.000, com o objetivo de mantê-las
em tesouraria. Assinale a opção que indica a evidenciação do fato na Demonstração dos
Fluxos de Caixa.
a) Consumo de caixa pela atividade operacional.
b) Consumo de caixa pela atividade de investimento.
c) Consumo de caixa pela atividade de financiamento.
d) Geração de caixa pela atividade de investimento.
e) Geração de caixa pela atividade operacional.

(FGV/2021)
Os seguintes fatos aconteceram em uma empresa no ano de X0:
• Compra à vista de estoque para revenda: R$ 50.000;
• Compra à vista de carro para ser utilizado na atividade da empresa: R$ 60.000; • Pagamento do seguro
anual do carro: R$ 6.000;
• Integralização de capital social por meio de computadores para serem utilizados na atividade da empresa:
R$ 15.000;
• Contração de empréstimo bancário: R$ 80.000.
Assinale a opção que indica a variação do fluxo de caixa da atividade de investimento, evidenciado na
Demonstração dos Fluxos de Caixa da empresa, em 31/12/X0.
a) Geração de R$ 14.000.
b) Geração de R$ 20.000.
c) Consumo de R$ 51.000.
d) Consumo de R$ 60.000
e) Consumo de R$ 66.000.
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(FGV/2021)

Uma empresa apresentou a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/12/X0.
Receita de Vendas 200.000
Custo das Mercadorias Vendidas -80.000
Lucro Bruto 120.000
Despesas operacionais:
Salários - 40.000
Depreciação - 30.000
perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa - 6.000
aluguel - 12.000
Resultado de equivalência patrimonial 18.000
Outras receitas e despesas operacionais:
Prejuízo na venda de máquina -10.000
LAIR 40.000
IRCS -13.600
Lucro Líquido 26.400

(FGV//2021)
Assinale a opção que indica o Lucro Ajustado, evidenciado na Atividade Operacional da Demonstração dos
Fluxos de Caixa, pelo método indireto.
a) R$ 38.400
b) R$ 54.400
c) R$ 56.400
d) R$ 62.400
e) R$ 72.400
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Imobilizado
#7

Imobilizado
Custo de ativo imobilizado

Preço de Aquisição
(+) impostos de importação e impostos não recuperáveis (caso não inclusos já no preço)
(+) qualquer custo diretamente atribuível para colocar o ativo no local e condição necessárias ao
seu funcionamento
(-) descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
(-) impostos recuperáveis (caso estejam inclusos no preço)

Custos diretamente atribuíveis (exemplos)
Custos de benefícios aos empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item
do ativo imobilizado
Custos de preparação do local
Custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação)
Custos de instalação e montagem
Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente
Honorários profissionais.
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Depreciação
(FGV/2021) Em 01/03/X0, uma empresa adquiriu computadores para utilizar em seu negócio, por R$
60.000. A empresa esperava utilizar os computadores durante cinco anos e doá-los a seus colaboradores.
Em 31/12/X1, a empresa refez sua estimativa, pretendendo utilizar os computadores até 31/12/X3 e,
depois, vendê-los por R$ 8.000. Assinale a opção que indica o valor contábil dos computadores, evidenciado
no Balanço Patrimonial da empresa, em 31/12/X2.

a) R$ 15.000

b) R$ 20.000

c) R$ 22.000

d) R$ 23.000

e) R$ 26.000

(FGV/2021) A Cia. Gama e uma empresa que opera equipamentos pesados em suas atividades. Um dos 
principais equipamentos em operação foi adquirida em 01/01/2015 pelo valor de R$ 2,5 milhões. Conforme 
especificações do fabricante e padrão de operação da Cia. Gama, foi estimada uma vida útil de 12 anos para 
o equipamento, com depreciação pelo método linear e valor residual de 4% do valor de aquisição. Ao 
completar o sexto ano de operação, a Cia. Gama revisou a vida útil e o valor residual do equipamento, em 
decorrência de alterações no padrão operacional por meio de uma consultoria especializada. O laudo de 
revisão indicou uma vida útil restante de 8 anos, com valor residual reduzido para RS 80 mil. 

Com essas mudanças de estimativas, o valor contábil líquido do equipamento ao completar 7 anos de
operação será de:

a) R$ 1.220.000;
b) R$ 1.147.500;
c) R$ 1.067.500;
d) R$ 1.060.000;
e) RS 980.000

Depreciação
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Estoques
#8

Estoques

Custos de Aquisição
Preço de Compra
(+) impostos não recuperáveis (caso não inclusos já no preço)
(+) custos de transporte (frete), seguro, manuseio
(+) outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços
(-) Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
(-) Impostos recuperáveis (caso estejam inclusos no preço)

Custos de Transformação
Custos diretamente relacionados com as unidades produzidas
(+) alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar
os materiais em produtos acabados

Itens não incluídos no custo dos estoques (reconhecidos como despesa)
Valor anormal de desperdício
Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo
Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição atuais
Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes.

Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.
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Provisões
#9

Provisões

Saída de Recursos Reconhece? Divulga?

PROvável (+50%)
POssível
Remota

A entidade não deve reconhecer um ativo/passivo contingente.
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(FGV/2021)

Um grupo de empregados acionou uma empresa na justiça, pedindo uma indenização no valor de R$
100.000. Os advogados da empresa consideravam que a perda da causa na justiça era provável.

Assinale a opção que indica o correto tratamento contábil do caso nas demonstrações contábeis da
empresa.

a) Constituição de provisão para contingências.

b) Constituição de reserva para contingências.

c) Constituição de passivo contingente.

d) Diminuição do caixa.

e) Nada deve ser feito.

Considerando apenas essas informações e as disposições do Pronunciamento CPC 25, ao elaborar suas
demonstrações contábeis ao final do exercício, a empresa Alfa:
a) deve aguardar o trânsito em julgado do processo para reconhecer a provisão;
b) deve divulgar a situação em nota explicativa, pois se trata de uma obrigação possível;
c) deve reconhecer uma provisão no valor de R$ 500 mil, dada a probabilidade considerada no processo;
d) deve efetuar um depósito judicial no valor pleiteado e divulgar os efeitos;
e) não fará nenhuma divulgação em relação a essa situação, pois não se trata de uma obrigação provável.

(FGV/2021)
Em um processo licitatório com cinco participantes, a empresa Alfa foi a vencedora. A empresa Beta, uma
das outras participantes do processo, acionou judicialmente a empresa Alfa sob a alegação de que esta
havia combinado preços com as demais concorrentes para vencer o certame. Além de solicitar o
cancelamento do processo licitatório, a empresa Beta pleiteia uma indenização de R$ 500 mil. O
departamento jurídico da empresa Alfa considera que seja possível uma saída de recursos relativa a esse
processo.
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Avaliação Itens 
Patrimoniais

#10

Intangível

Avaliação de Itens Patrimoniais
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Investimentos

Avaliação de Itens Patrimoniais

Teste de Recuperabilidade

Avaliação de Itens Patrimoniais
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