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APRESENTAÇÃO 

Estão abertas as inscrições do concurso Sefaz RR (Secretaria de Estado da Fazenda de 
Roraima). Os interessados devem se inscrever através do site da banca, o Cebraspe, até o dia 
24 de setembro. 

Inicialmente a remuneração é de R$ 2.412,97, acrescida de Gratificação de Estímulo à 
Produtividade, nos termos do art. 32, I, da Lei Complementar nº 008/1994. Mas não se 
engane! A remuneração real é bem maior, alcançando os R$ 20 mil. 

-  O que são questões abertas de revisão? 
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Em geral, treinamos para a prova por meio da resolução de questões objetivas de provas 
anteriores, não é verdade? 

 

Pois bem, a resolução dessas questões é, de fato, fundamental – afinal, a prova será 
precipuamente no formato de questões objetivas. 

Entretanto, sob o ponto de vista de treinamento, aprendizado e consolidação de conteúdo, 
as questões objetivas possuem duas principais limitações: 

a) via de regra, abordam apenas um único ponto dentro de um determinado assunto, de 
modo que o treino apenas por questões objetivas não proporciona uma visão geral de como 
os demais pontos que integram o assunto se inter-relacionam. 

b) muitas das vezes, para acertar uma questão objetiva, basta ao candidato descobrir um 
eventual erro no enunciado da assertiva, o que, nem sempre, pressupõe que esse mesmo 
aluno domine o conteúdo. 

Justamente pensando nessas limitações e com o fito de elevar o nível de compreensão e de 
retenção dos nossos alunos a outro patamar, implementamos no Passo Estratégico um 
questionário estratégico, contendo questões abertas para a revisão do conteúdo. 

 

As questões abertas, portanto, como o próprio nome indica, não possuem alternativas a 
serem respondidas. Na verdade, o aluno precisa tentar autoexplicar mentalmente a resposta 
de cada questão aberta e, depois, comparar com a resposta apresentada pelo professor. 

Ao tentar realizar a autoexplicação, o aluno tem condições de enxergar melhor suas 
dificuldades no conteúdo e, ao mesmo tempo, sanar seus pontos fracos. 

O legal é que nessas questões abertas apresentamos desde perguntas mais conceituais até 
casos práticos envolvendo dois ou mais pontos dentro de um mesmo assunto. O aluno, 
portanto, acaba enriquecendo demais sua visão sobre o conteúdo. 

É importante frisar, de antemão, que nas questões abertas não estamos adentrando em um 
nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você 
compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas 
de concursos, ok? 
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Além disso, é extremamente relevante deixar bem claro que não estamos querendo dizer 
que a resolução de questões objetivas deve ser abandonada, de jeito nenhum! A resolução 
de inúmeras questões objetivas é fundamental na preparação do concurseiro de alto nível. 

Ao trazermos as questões abertas, estamos apenas disponibilizando mais uma ferramenta 
para você revisar os principais pontos do conteúdo. 

No presente e-book estamos, portanto, apresentando gratuitamente uma amostra das 
questões abertas mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da 
banca (se ainda não baixou nosso e-book gratuito com as estatísticas das matérias, clique 
aqui). 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, 
que contempla muito mais conteúdo que as questões abertas. 

 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência 
em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de 
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, 
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre 
outros. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos. 

 

Não é à toa, também, que temos tido excelentes resultados nos últimos concursos, com 
centenas de alunos aprovados, inclusive nos primeiros lugares. 

https://bit.ly/sefazrrebook
https://bit.ly/sefazrrebook
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Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca 
do concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser 
cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser 
cobrado para um dado assunto; 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada 
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões; 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante 
todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 
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Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada 
nas nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do 
Passo Estratégico do mesmo concurso. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso, basta se matricular na área do aluno 
;) 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões 
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/secretaria-da-fazenda-do-estado-de-roraima-sefaz-rr-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://bit.ly/revisoespoderosas
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                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do 

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique 
famoso entre milhares de concurseiros! 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 
passoestrategico 

  

https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://t.me/passoestrategico
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de Palavras 

1. Quais e quantas são as classes gramaticais?   

São dez as classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral,  preposição, advérbio,  
conjunção, interjeição, verbo e pronome.  

2. Quais são as pequenas partes usadas para compor as palavras?  

Essas pequenas partes são chamadas de morfemas (morfema = menor parte significativa da 
palavra). São eles: radical (elemento significativo das palavras, também chamado de morfema 
lexical); tema (radical acrescido de uma vogal - vogal temática); afixos (morfemas derivacionais, 
são elementos secundários que se agregam ao radical para formar palavras derivadas. Quando 
antepostos ao radical ou tema, chamam-se prefixos, e sufixos, quando pospostos); desinências 
(morfemas flexionais, pois servem para indicar a flexão das palavras); vogal temática (elemento 
que, acrescido ao radical, forma o tema de nomes e verbos. Nos verbos, distinguem-se três 
vogais temáticas); vogal e consoante de ligação  (em certas palavras derivadas ou compostas, 
inserem-se para evitar dissonâncias, isto é, para facilitar a pronúncia desses vocábulos). 

3. Uma mesma palavra pode pertencer a mais de uma classe gramatical? Explique.  

Sim! A depender do contexto, uma palavra pode alternar a classe gramatical a qual pertence. 
Exemplo:  

Vocês verão a minha glória! (verbo ver) 

O verão está chegando! (substantivo) 

4. Quais são os processos de derivação e quais são os processos de composição de palavras?  

                                                 

1 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégic o da matéria Língua Portuguesa. Instagram: 
@prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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5. Como funciona a classificação dos substantivos?  

Os substantivos são classificados em comum ou próprio, derivado ou primitivo, simples ou 
composto, concreto ou abstrato. Pode ser também coletivo. À exceção dos coletivos, cada 
substantivo terá, então, quatro classificações. Exemplo: carro - comum, simples, concreto e 
primitivo. 

6. Resuma a formação do plural dos substantivo s. 

O plural dos substantivos compostos pode ser formado de diversas maneiras. Seguem as 
principais formas de fazê-lo: 

- Quando os substantivos estiverem unidos por hífen, pluralizam-se os dois elementos se 
ambos forem substantivos, se ambos forem adjetivos, se for um numeral e um substantivo. 

- Pluraliza-se apenas o segundo elemento se forem unidos sem hífen, se for um verbo com 
um substantivo, se for um elemento invariável mais uma palavra variável e se forem 
palavras repetidas. 

- Pluraliza-se apenas o primeiro elemento se a palavra for composta por substantivo + 
preposição + substantivo e se o segundo elemento limita o primeiro (tipo, finalidade). 

- Os dois elementos ficam invariáveis se for a junção de verbo + advérbio, de verbo + 
substantivo plural, verbos antônimos e frases substantivas; 
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- Palavras substantivadas flexionam-se no plural como os substantivos. 

7. Cite as possibilidades de classificação dos adjetivos.  

Adjetivo primitivo: que não deriva de outra palavra. 
Adjetivo derivado: que deriva de outra palavra. 
Adjetivo simples: formado apenas por um radical. 
Adjetivo composto: formado por mais de um radical. 
Adjetivo explicativo : exprime qualidade própria dos ser. 
Adjetivo restritivo: exprime qualidade que não é própria dos ser. 
Adjetivo pátrio: referem-se à nacionalidade ou ao lugar de origem. 

8. O que são preposições acidentais?  

Preposições acidentais são aquelas palavras que pertencem a outras classes gramaticais e que, 
ocasionalmente, funcionam como preposições. As principais: exceto consoante, durante, 
mediante, afora, fora, segundo, tirante, visto, senão, como, conforme, mediante, salvo, segundo. 

9. Quais são as conjunções coordenativas?  

No estudo para concursos, não deixe de decorar as conjunções!  

Conjunções coordenativas:  
a. Aditivas 
b. Adversativas; 
c. Alternativas; 
d. Conclusivas; 
e. Explicativas. 

10. Quais são as conjunções subordinativas?  
Conjunções subordinativas: 

a. Causais; 
b. Comparativas; 
c. Concessivas; 
d. Condicionais; 
e. Conformativas; 
f. Consecutivas; 
g. Finais; 
h. Proporcionais; 
i. Temporais; 
j. Integrantes. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Organização do Estado 

1. Quais são os entes federativos que co mpõem a República Federativa do Brasil?  

União, Estados-membros, DF e Municípios, conforme art. 18, caput da CF: 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 
nos termos desta Constituição. 

2. O que é uma federação? 

É uma forma de Estado caracterização pela descentralização territorial do poder político em 
entes dotados de autonomia, unidos de forma indissolúvel (ou seja, sem direito à secessão) com 
fundamento em uma Constituição. 

3. Quais são as dimensões da autonomia dos entes que compõem o Estado Federado?  

Auto-organização: capacidade dos entes federativos de se auto organizarem por meio da 
elaboração das respectivas Constituições Estaduais (no caso dos Estados-membros) e Leis 
Orgânicas (no caso dos Municípios). 

Autolegislação: capacidade dos entes federativos de editarem suas próprias leis. Alguns autores 
que a capacidade de autolegislação estaria englobada na de auto-organização. 

Autoadministração: capacidade dos entes federativos de desempenharem, de forma autônoma, 
suas atribuições de natureza administrativa, tributária e orçamentária. 

Autogoverno: capacidade dos entes federativos de elegerem seus próprios representantes. 

4. Qual ente federativo que representa o Brasil no plano internacional?  

União, conforme art. 21, I da CF: 

                                                 

2
 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Art. 21. Compete à União: 

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; 

5. Qual competência dos Estados-membros que não foi atribuída ao Distrito Federal?  

A competência estadual para organizar e manter seu Poder Judiciário, Ministério Público, polícia 
civil, polícia penal, polícia militar e corpo de bombeiros militar. 

No DF, cabe à União organizar e manter tais instituições, conforme art. 21, incisos XIII e XIV: 

Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e 
dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; 

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; 

Cumpre destacar que, embora sejam organizadas e mantidas pela União, a polícia civil, a polícia 
penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do DF são subordinados ao Governador 
do DF (CF, art. 144, § 6º) e sua utilização pelo Governo do DF será disciplinada por lei federal 
(CF, art. 32, § 4º). 

6. Quantos deputados federais são eleitos por um Território Federal?  

Quatro, conforme art. 45, § 2º da CF: 

Art. 45. (...)  

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 

7. Como definir a “população diretamente interessada” nos casos de mudança do território 
geográfico de um Estado-membro? 
De acordo com o STF3, a “população diretamente interessada” apontada no art. 18, § 3º da CF 
deve ser compreendida como a população inteira do(s) Estado(s) afetado(s) – e não somente a 
população da área geográfica afetada. 

                                                 

3 STF – ADI 2.650/DF. 
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8. Caso o prefeito cometa um crime de homicídio doloso, qual o órgão competente para 
julgá- lo? 

Embora seja do Tribunal do Júri, como regra geral, a competência para julgar os crimes dolosos 
contra vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”), no caso de o prefeito cometer crime dessa natureza (ou 
qualquer crime de competência da Justiça Comum) a competência para julgá-lo será do Tribunal 
de Justiça, sendo afastada a competência do Júri em função do disposto no art. 29, X da CF: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, 
na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

(...) 

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; 

9. Suponha que a União pretenda autorizar os entes federativos a legislarem sobre questões 
específicas do assunto “propaganda comercial”, uma matéria de competência privativa d aquele 
ente. Isso seria possível? Qual instrumento que a União deverá se valer para atingir tal objetivo? 
Quais entes poderiam ser autorizados? Seria possível que a delegação contemplasse apenas um 
ente específico – por exemplo, apenas o Estado do Tocantins? 

Inicialmente, vejamos o teor do art. 22, inciso XXIX e parágrafo único da CF: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XXIX - propaganda comercial. 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

Logo, seria possível a União autorizar os entes federativos a legislarem sobre questões 
específicas do assunto “propaganda comercial”, devendo editar lei complementar para atingir 
tal objetivo. 

Somente os Estados e o DF poderiam ser autorizados, conforme o teor do parágrafo único, ou 
seja, os Municípios não poderiam ser autorizados, nos termos da CF. 

A autorização da União não poderia ser direcionada a determinado ente específico, ou seja, 
somente um ou outro Estado-membro: tal autorização deve ser genérica, abrangendo todos os 
Estados-membros e o DF. 
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10. Suponha que a União não tenha editado normas gerais sobre proteção à infância e à 
juventude, uma matéria de competência concorrente, conforme a CF. Nessa situação: a) um 
Município poderia editar normas sobre tal matéria, diante da omissão da União e dos Estados? b) 
caso um Estado-membro tivesse exercido sua competência plena e, posteriormente, a União 
editasse norma geral sobre a matéria, poderia ocorrer a revogação automática da legislação  
estadual,  no que fosse contrária à legislação federal?  

Vejamos o teor do caput, inciso XV e §§ 1º a 4º do art. 24 da CF: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
(...) 
XV - proteção à infância e à juventude; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

Assim: 

Não, o Município não poderia legislar sobre tal matéria, porquanto somente possuem 
competência concorrente a União, os Estados e o DF, conforme art. 24, caput da CF. 

Não poderia haver revogação automática nessa situação, mas sim suspensão da eficácia da lei 
estadual no que for contrária à lei federal superveniente, conforme art. 24, § 4º da CF. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Organização Administrativa 

1. Quem são os sujeitos que desempenham a atividade administrativa do Estado?  

Órgãos públicos, entidades públicas e agentes públicos. 

2. Qual o conceito de “entidade”?  

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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“Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica” (art. 1º, § 2º, inciso II da Lei 9.784/1999). 

Uma entidade é uma pessoa jurídica, pública ou privada, abrangendo tanto as entidades 
políticas, como as entidades administrativas. 

3. Qual o conceito de “órgão”?  

“Unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da 
Administração indireta” (art. 1º, § 2º, inciso I da Lei 9.784/1999). 

O órgão não possui personalidade jurídica própria – é um elemento despersonalizado, um 
“centro de competência”. 

4. Qual a diferença entre órgão e entidade?  

Basicamente, a entidade possui personalidade jurídica própria, enquanto o órgão não (é um 
elemento despersonalizado). 

5. Qual a diferença entre entidade política e entidade administrativa?  

Basicamente, a entidade política possui autonomia política e autonomia administrativa, enquanto 
a entidade administrativa possui somente autonomia administrativa. 

6. Quais os principais pontos em comum entre as entidades da Administração Indireta? 

As autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista 
apresentam três pontos em comum: necessidade de lei específica para serem criadas, 
personalidade jurídica própria e patrimônio próprio. 

Além disso, se submetem ao princípio da especialização (devem ser instituídas para servir a uma 
finalidade específica). 

7. Quais as principais diferenças entre as entidades da Administração Indireta? 

Finalidade para as quais são criadas: as autarquias são indicadas para o desempenho de 
atividades típicas de Estado; as fundações públicas, para o desempenho de atividades de 
utilidade pública; e as empresas públicas e sociedades de economia mista, para a exploração de 
atividades econômicas. 

Natureza jurídica das entidades: as autarquias são pessoas jurídicas de direito público; as 
empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado; já as 
fundações podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. 

Criação e instituição das entidades: a criação de autarquias (por serem pessoas de direito 
público) se dá mediante lei específica, diferentemente do que ocorre para as sociedades de 
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economia mista e empresas públicas (por serem pessoas de direito privado), que necessitam de 
uma lei que autorize a sua instituição (art. 37, XIX da CF/88). 

Assim, enquanto para as autarquias a lei específica já as institui diretamente, para as sociedades 
de economia mista e empresas públicas a lei específica tem o papel de autorizar sua instituição, 
devendo ainda outras providências serem tomadas para a criação da personalidade jurídica, 
notadamente o registro no órgão competente. 

Já com relação às fundações, se forem de direito público, sua criação e instituição obedece à 
mesma regra das autarquias (lei específica, somente); se forem de direito privado, às mesmas 
regras das sociedades de economia mista e empresas públicas (lei específica autorizadora + 
registro no órgão competente). 

Como na maioria das vezes as entidades a serem criadas comporão a Administração Indireta do 
Poder Executivo, a lei específica de sua instituição ou autorização de sua instituição será de 
iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (CF/88, art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”). 

Entretanto, se a entidade a ser criada ou extinta excepcionalmente se vincular ao Poder 
Legislativo ou Judiciário, a iniciativa da lei específica será do respectivo chefe de Poder. 

8. O que caracteriza a supervisão ministerial sobre as entidades da administração indireta? 

É o controle finalístico, sem subordinação, realizado pela administração direta sobre a indireta. 

9. Quais são os aspectos sobre os quais se distribui a supervisão ministerial? 

Controle político, pelo qual os dirigentes das entidades da administração indireta são escolhidos 
e nomeados pela autoridade competente da administração direta, razão por que exercem eles 
função de confiança.  

Controle institucional, que obriga a entidade a caminhar sempre no sentido dos fins para os 
quais foi criada. 

Controle administrativo, que permite a fiscalização dos agentes e das rotinas administrativas da 
entidade. 

Controle financeiro, pelo qual são fiscalizados os setores financeiro e contábil da entidade. 

10. Qual o conceito de autarquia? 

Autarquia é pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de 
autoadministração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle 
administrativo exercido nos termos da lei (Di Pietro). 

Já o Decreto-Lei 200/1967, em seu o art. 5º, conceitua autarquia como o serviço autônomo, 
criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar 
atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizada. 
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DIREITO CIVIL 

Prof.ª. Thaís Rumstain4 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Fatos e Atos Jurídicos e 
Responsabilidade Civil.   

1. Tendo como base o Código Civil, como devem ser interpretados os negócios jurídicos?  

De acordo com o Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé 
e os usos do lugar de sua celebração, nos termos do art. 113 do Código Civil: 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 
usos do lugar de sua celebração. 

2. Em relação a capacidade relativa, é correto afirmar que ela pode ser invocada pela outra 
em benefício próprio e sempre aproveita aos cointeressados capazes?  

Não. Dispõe o art. 105 do Código Civil que ela NÃO pode ser invoca e NÃO aproveita aos 
cointeressados: 

Art. 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela 
outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, 
neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. 

3. Sobre o negócio jurídico, de acordo com o Código Civil,  pode-se afirmar que nas 
declarações de vontade deve-se prestigiar mais à intenção do que o sentido literal?  

Sim. Trata-se de previsão expressa do art. 112 do Código Civil: 

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 

4. O que significa “termo convencional” nos negócios jurídicos?  

Trata-se de elemento acidental do negócio jurídico que faz com que a eficácia desse negócio 
fique subordinada à ocorrência de evento futuro e certo, ao qual se denomina “termo”. Por ser 

                                                 

4 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e Associados 

Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito do 
Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorathaisrumstain/?hl=pt-br


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

estabelecido pelas partes, é um “termo convencional” em oposição ao “terno legal”, que é 
aquele previsto em lei. 

5. Como são classificados os negócios jurídicos quanto ao número de manifestações da 
vontade? 

Classificam-se em unilaterais ou bilaterais. 

 Unilaterais: a declaração das partes é num único sentido, embora emanada de um ou mais 
indivíduos. 

 Bilaterais: a declaração das partes é em sentidos opostos. 

6. Fábio se comprometeu, através de contrato por escrito, a presentear Anderson, seu  
afilhado, à época do contrato com 10 anos, com um carro 0km, assim que ingressasse na 
universidade. Aos 22 anos Anderson ingressou em medicina e cobrou o padrinho que lhe  
prometera o veículo. No entanto, Fábio se recusou a cumprir a promessa alegando prescrição. 
Com base no Código Civil,  Fábio possui suporte legal a sustentar a recusa?  

Não, pois o ingresso na universidade de Anderson era uma condição suspensiva, pois era um 
evento futuro e incerto que, quando ocorresse, acarretaria a produção dos efeitos previstos, ou 
seja, geraria a obrigação de Fabio dar a Anderson um veículo. Desse modo, não corre a 
prescrição pendendo condição suspensiva, ou seja, a prescrição não correria enquanto não 
ocorresse o ingresso na universidade, por aplicação do art. 199, inciso I, do Código Civil: 

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: 

I - pendendo condição suspensiva; 

7. De acordo com o Código Civil, o dolo civil produz a anulabilidade ou a n ulidade do ato e  
em qual circunstância? 

Extrai-se do art. 145 do Código Civil que o dolo civil produz a anulabilidade do ato quando este 
(dolo civil) for a causa do negócio jurídico: 

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua 
causa. 

8. A invalidade parcial de um negócio jurídico o prejudicará na parte válida? A invalidade da 
obrigação principal implica a das obrigações acessórias?  

“Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará  
na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das 
obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.” - art. 184 do Código 
Civil. 
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9. Em que situações o negócio jurídico é nulo, de acordo com o Códi go Civil? 

Quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o 
seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma 
prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 
validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; e a lei taxativamente o declarar nulo, ou 
proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 

10. Em relação à invalidade do negócio jurídico, de acordo com o Código Civil,  é correto  
afirmar que a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará a parte válida ou tudo será 
inválido? 

O artigo 184 do Código Civil estabelece que a invalidade parcial não prejudica a parte válida do 
negócio jurídico.  

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o 
prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a 
das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. 

DIREITO EMPRESARIAL 

Prof.ª. Thaís Rumstain 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: sociedades personificadas, não  
personificadas e sociedade simples.   

1. Enquanto o ato constitutivo da sociedade limitada não for inscrito no registro próprio, está 
correto afirmar que os bens sociais dos sócios respondem pelos atos de gestão praticados por  
quaisquer dos sócios, reputando-se ineficaz perante terceiro qualquer pacto limitativo de poderes, 
ainda que conhecido por este. 

Está incorreto. É possível haver eficácia de pacto limitativo de poderes, conforme o art. 989 do 
Código Civil: 

Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por 
qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente 
terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. 

2. Ainda em relação ao ato constitutivo da sociedade limitada não registrado, são 
absolutamente ineficazes, em relação aos bens sociais, os atos de gestão que em nome dela forem 
praticados por quaisquer dos sócios, ainda que inexistente pacto limitativo de poderes?  

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Não. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, 
exceto se houver pacto expresso limitativo de poderes, nos limites do art. 989 do Código Civil: 

Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por 
qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente 
terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. 

3. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade  
e pode provar-se por todos os meios de direito?  

Sim. A resposta a esta questão encontra-se no texto literal artigo 992 do Código Civil: 

Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de 
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. 

4.  Salvo exceção expressa, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o 
exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e, simples, as demais, dentre elas,  
as cooperativas? 

Trata-se da literalidade do artigo 982, CC: 

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que 
tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro 
(art. 967); e, simples, as demais. 

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a 
sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. 

5.  Está correto afirmar que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de 
natureza científica, literária ou artística, mesmo contando com o concurso de auxiliadores ou 
colaboradores e ainda que o exercício da respectiva profissão constitua elemento de empresa?  

De acordo com o artigo 966, CC, temos: 

Art. 966 Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento 
de empresa. 

6. Consideram-se sociedades não personificadas a sociedade em nome coletivo e sociedade  
em comum? 
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Não, consideram-se a sociedade em comandita simples e sociedade em nome coletivo. Destaca-
se que as sociedades não personificadas são aquelas constantes do Subtítulo I do CC, arts. 986 a 
990 e) sociedade em conta de participação, arts. 991 a 996 do CC. 

7. De acordo com o Código Civil, é correto afirmar que a aquisição da personalidade jurídica 
das sociedades ocorre por ocasião da inscrição de seus atos constitutivos, contrato social ou  
estatuto, no órgão registrário que lhe é próprio em razão de sua natureza jurídica específica?  

Sim, de acordo com o art. 985 do CC: 

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro 
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150). 

8. Nas sociedades em comum, todos os sócios possuem responsabilidade subsidiária e  
limitada à participação social?  

Não, estabelece o art. 990. CC: 

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações 
sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que 
contratou pela sociedade. 

9. As sociedades que visam uma finalidade lucrativa mediante o exercício de atividade não 
empresária denominam-se associações? 

Não, denominam-se sociedades simples: 

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que 
tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro 
(art. 967); e, SIMPLES, AS DEMAIS. 

10. Sobre a sociedade em comum, é correto afirmar que os bens e dívidas da soc iedade 
constituem patrimônio especial,  do qual os sócios são titulares em comum?  

Sim, de acordo com o artigo 988 do CC: 

Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os 
sócios são titulares em comum. 
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DIREITO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira5 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Dos crimes praticados por funcionário  
público contra a Administração em Geral  

1. Como se caracteriza o crime de peculato? Existe peculato culposo?  

Consoante o art. 312, caput do CP, o crime de peculato se caracteriza pela apropriação, pelo 
funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. 

2. Além de peculato desvio e peculato apropriação, existe outra espécie de peculato prevista 
no CP? 

Sim. O §1º do art. 312 do CP traz o chamado peculato furto, segundo o qual “Aplica-se a mesma 
pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, 
ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade 
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.” 

Também há no CP o chamado peculato estelionato, previsto no art. 313, que dispõe “Apropriar-
se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.” 

Assim, o candidato deve conhecer a nomenclatura e a redação dos diversos tipos de peculato, 
para não se deixar confundir pela banca na hora da prova. 

3. Existe peculato culposo? 

Sim. O delito de peculato admite a forma culposa, prevista expressamente no §2º do art. 312 do 
CP, que assim dispõe:  

“§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: Pena - 
detenção, de três meses a um ano. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença 
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena 
imposta.” 

                                                 

5 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legisla ção Penal Especial, 

Direito Penal Militar e Acessibil idade. 
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4. Como se caracteriza o delito de concussão?  

O delito de concussão se encontra previsto no art. 316 do CP, e se caracteriza pela conduta do 
funcionário público de exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.  Pena - reclusão, de dois a 
oito anos, e multa. 

Então, o núcleo do tipo é o verbo exigir, que significa ordenar, e o delito se consuma no 
momento em que a exigência chega ao conhecimento da vítima, independentemente da efetiva 
obtenção da vantagem ilícita pelo agente. 

5. Se a vantagem indevida exigida pelo funcionário público para si ou para outrem for tributo 
ou contribuição social de que sabe ou deveria saber indevido, ou, se devido, é empregado na 
cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, qual o crime cometido pelo 
funcionário público? 

Nestes casos, o funcionário público comete o crime de Excesso de exação, previsto no §1º do 
art. 316 do CP. 

Note que são duas as condutas: exigir o funcionário público tributo ou contribuição social que 
sabe ou deveria saber indevido ou exigir tributo devido empregando meio vexatório ou gravoso 
que a lei não autoriza. 

Também existe a forma qualificada deste delito prevista §2º do art. 316, que se configura 
quando o funcionário público o desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu 
indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

Assim, para que se configure o excesso de exação na sua forma simples, basta a exigência do 
tributo que sabe ser indevido. Contudo, caso o funcionário desvie os valores indevidos, incorrerá 
na forma qualificada do crime. 

6. Qual a diferença entre os delitos de concussão e corrupção passiva?  

Na concussão (art. 316 do CP), o funcionário público exige a vantagem indevida. Na corrupção 
passiva, há uma solicitação. 

7. O que é condescendência criminosa? 

Condescendência criminosa é um crime praticado por funcionário público contra a administração 
pública, previsto no art. 320 do CP e que consiste em “deixar o funcionário, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente: Pena - detenção, de 
quinze dias a um mês, ou multa.” 
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Então, a lei incrimina duas condutas omissivas do funcionário público: deixar o superior 
hierárquico de responsabilizar o funcionário e deixar de levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente, quando lhe faltar autoridade. 

Note também que a lei fala que o superior hierárquico comete tais condutas por indulgência. 

8. Qual o conceito de funcionário público para fins penais?  

Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública (Art. 327 do Código Penal). 

9. O que é o crime de excesso de exação? 

Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, 
quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza (Art. 
316,§1° do Código Penal). 

10. Qual o crime de prevaricação. 

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal (Art. 319 do Código Penal). 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Prof. Fernando Mauricio 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Crédito Tributário 

1. Quais são as hipóteses de Extinção do Crédito Tributário?  

Extinguem o crédito tributário: 

 o Pagamento; 
 a Compensação; 
 a Transação; 
 a Remissão; 
 a Prescrição e a Decadência; 
 a Conversão de depósito em renda; 
 o Pagamento antecipado e a homologação do lançamento; 
 a Consignação em pagamento; 
 a Decisão administrativa irreformável; 
 a Decisão judicial passada em julgado; 
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 a Dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 
2. Ao impor uma penalidade, retira-se a obrigação pelo pagamento do crédito tributário?  

Não. A imposição de penalidade não retira a obrigação do pagamento integral do crédito 
tributário. 

Nas palavras do CTN, “A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito 
tributário”. 

3. É possível a concessão de descontos para pagamentos antecipados de Auto de Infração, 
através de Decreto? 

Não. A eventual concessão de descontos para pagamento de tributos só pode ser feita através 
de lei. 

4. Qual a ordem de imputação, na hipótese de existirem simultaneamente dois ou mais 
débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público?  

Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a 
mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou 
provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa 
competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as 
seguintes regras, na ordem em que enumeradas: 

 em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos 
decorrentes de responsabilidade tributária; 

 primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim, aos impostos; 
 na ordem crescente dos prazos de prescrição ; (do mais antigo para o mais novo) 
 na ordem decrescente dos montantes. (do maior para o menor) 

5. Em quais hipóteses o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo pago? Essas  
hipóteses de restituição valem para qualquer modalidade de pagamento?  

O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou 
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento*, nos seguintes casos: 

 cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face 
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido; 
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 erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do 
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao 
pagamento; 

 reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

A restituição não é permitida na hipótese de perda ou destruição da estampilha, ou o erro no 
pagamento por esta modalidade. 

6. Em regra, qual Contribuinte tem direito a pedir restituição no caso de tributos indiretos? E 
quais são as exceções? 

Em regra, quem pode pedir a restituição de tributos indiretos é o Contribuinte de Direito .  

Porém, no caso de Concessionárias de Serviço Público, é cabível o pedido de Restituição de 
Tributos Indiretos pelo Contribuinte de Fato  nas hipóteses de: 

 ICMS cobrado sobre demanda de Energia Elétrica contratada e não utilizada; 
 ICMS cobrado indevidamente em relação a Serviço de provedor de acesso à internet. 

7. No caso da repetição do indébito (restituição do tributo pago indevidamente),  os juros  
moratórios são devidos a partir de qual momento? E no caso da correção monetária?  

Os Juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em 
julgado da sentença (Súmula STJ 188).  

Já a Correção Monetária incide a partir do pagamento indevido (Súmula STJ 162). 

8. Qual a diferença entre Prazo Decadencial e Prazo Prescricional?  

Prazo Decadencial é aquele que a autoridade possui para promover o lançamento. 

Prazo Prescricional é aquele que a Fazenda Pública possui, após o lançamento definitivo do 
tributo, para promover a ação de execução fiscal . 

9. Qual o marco inicial da contagem do prazo de Decadência para os tributos lançados por  
homologação? 

No caso dos Tributos lançados por homologação, o prazo decadencial segue as seguintes regras: 

 Se o sujeito passivo não declara nem paga qualquer valor até a data do vencimento, 
aplica-se a regra geral, ou seja, o prazo de decadência será de 5 anos contado a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 
(Súmula STJ 555) 
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 Se o sujeito passivo declara e paga o crédito tributário apenas de forma parcial, a regra é 
aquela típica dos tributos lançados por homologação, ou seja, conta-se 5 anos a partir da 
data do fato gerador. 
 No caso de dolo, fraude ou simulação, a de decadência começa a contar a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

Já se o sujeito passivo declara, mas não paga, o STJ entende que a própria declaração do sujeito 
passivo constitui o crédito tributário, não sendo mais caso de decadência, e sim de prescrição.  

10. Quais casos interrompem a Prescrição? 

A Prescrição se interrompe nos seguintes casos: 

 pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 

 pelo protesto judicial ; 

 por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

 por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial , que importe em reconhecimento do 
débito pelo devedor. 

11. Em quais circunstâncias o crédito tributário pode ser consignado judicialmente pelo sujeito  
passivo? 

A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos 
casos (Consignação em Pagamento): 

 de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de 
penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; 

 de subordinação do recebimento  ao cumprimento de exigências administrativas sem 
fundamento legal; 

 de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre 
um mesmo fato gerador.  

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 

Prof. Fernando Mauricio 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Não Cumulatividade e Crédito  

1. O que afirma o conceito da Não-Cumulatividade para o ICMS? 
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Segundo a Lei Kandir, o ICMS é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante COBRADO nas anteriores pelo 
mesmo ou por outro Estado. 

2. Qual a diferença entre Saldo Credor e Crédito Acumulado?  

Saldo Credor é a diferença a maior entre os valores de Crédito e de Débito apurados em um 
determinado período (Em outras palavras, é quando em um determinado “mês”, a empresa 
apresenta mais Créditos do que Débitos. 

Já o Crédito Acumulado do ICMS é um valor que já foi um Saldo Credor na conta na empresa, 
mas que por características próprias previstas no Regulamento do ICMS do Estado, ele se 
“transforma” em Crédito Acumulado.  

A diferença entre os dois é que enquanto o Saldo Credor só pode ser utilizado para o 
abatimento de débitos do ICMS, o Crédito Acumulado tem outras aplicações possíveis, como a 
aquisição de insumos e máquinas, por exemplo (conforme previsão no Regulamento do ICMS do 
Estado). 

3. Quais são as hipóteses de Vedação ao Creditamento de ICMS presen tes na Lei Kandir? 

Conforme prevê a Lei Kandir em seu Art. 20, não direito a Crédito do ICMS (Vedação) os 
seguintes casos: 

 Entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações 
isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade 
do estabelecimento. 

 Mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita: 
o para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a 

saída do produto resultante NÃO for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se 
tratar-se de saída para o exterior; 

o para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente 
NÃO forem tributadas ou estiverem isentas  do imposto, exceto as destinadas ao exterior. 

4. Segundo a Lei Kandir, quais são as hipóteses em que é exigido o Estorno do Crédito do  
ICMS? 

Conforme prevê a Lei Kandir em seu Art. 21, o contribuinte deve Estornar o Crédito do ICMS 
sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento: 

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

 vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 
 vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. 

5. É permitido o Creditamento do ICMS referente a aquisição de máquinas e equipamentos 
(Ativo Permanente),  relacionados à Atividade fim da Empresa?  

Sim, se o Ativo Permanente que entrar no estabelecimento for relacionado à Atividade fim da 
Empresa, é permitido o creditamento do ICMS desde que cumprido o formato correto de 
creditamento (1/48 por período). 

6. Como é feito o creditamento do ICMS relativo ao Ativo Permanente relacionados à 
Atividade fim da Empresa? 

No caso do creditamento do ICMS referente a entradas de máquinas e equipamentos 
relacionados à atividade fim da empresa (Ativo Permanente), precisamos ter em mente que ele 
ocorrerá mês a mês durante 48 meses, calculado sempre como sendo 1/48 por mês do crédito 
do ICMS destacado na Nota Fiscal de aquisição da máquina e/ou equipamento, proporcional às 
saídas tributadas do estabelecimento, considerando-se as saídas para o exterior como se 
tributadas fossem. 

7. A partir de qual instante é permitido o creditamento do ICMS, referente a operações com 
mercadorias? 

No caso de operações de circulação de mercadorias, o Direito ao Crédito do ICMS se dá a partir 
da entrada física das mercadorias no estabelecimento do adquirente. 

8. Qual o prazo máximo para creditamento do ICMS destacado em um documento fiscal?  

O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de 
EMISSÃO do documento. 

9. Em quais hipóteses é permitido o creditamento do ICMS referente ao consumo de Energia 
Elétrica? 

Somente dará direito a crédito a entrada de ENERGIA ELÉTRICA no estabelecimento:  

 quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
 quando consumida no processo de industrialização;  
 quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na 

proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;  
 a partir de 1o de janeiro de 2033 nas demais hipóteses; 
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10. Em quais hipóteses é permitido o creditamento do ICMS referente ao serviço de 
Comunicação? 

Somente dará direito a crédito o recebimento de SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO utilizados pelo 
estabelecimento:  

 ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;  
 quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior,  na 

proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e  
 a partir de 1o de janeiro de 2033 nas demais hipóteses. 

Um grande abraço e ótimos estudos; 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Prof. Vinícius de Oliveira6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Evolução da Administração Pública 

1. Quais fatores históricos influenciaram o surgimento do Modelo Burocrático de 
administração? Podemos confundir as características do modelo Burocrático puro com as suas 
disfunções apontadas pela doutrina?  

O desenvolvimento e o consequente aumento da complexidade das sociedades decorrentes dos 
processos de industrialização demandaram mais e mais serviços do Estado, fato que fez com que 
este tivesse que se reorganizar a fim de atender às novas demandas da população. 

Como o Modelo Patrimonialista não conseguia mais atender a este novo Estado, o Modelo 
Burocrático surge como uma opção racional e adequada a uma sociedade que não podia mais 
depender das arbitrariedades de um só indivíduo. A Burocracia de Weber nasce como uma 
grande evolução do modelo Patrimonialista. 

A teorização do modelo burocrático (modelo burocrático puro), apontada por Weber, não deve 
ser confundida com as suas disfunções inesperadas . 

Ademais, deve-se ter em mente que o modelo burocrático puro possui características/virtudes já 
apontadas anteriormente, que representaram um verdadeiro avanço em relação ao modelo 
Patrimonialista. 

                                                 

6 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 

Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Dir eitos Humanos. 
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2. É correto dizer que os modelos de administração pública se sucederam de forma integral,  
existindo isoladamente, sem a presença de características do modelo anterior ? 

Não. O modelo burocrático sucedeu o patrimonialista e foi sucedido pelo gerencial, todavia 
nenhum dos modelos existiu de forma isolada, uma vez que os posteriores carregaram 
características (positivas e negativas) do respectivo modelo anterior. 

Atualmente, há na Administração Pública a coexistência de elementos dos três modelos de 
administração. Com efeito, ainda há nomeações sem a realização de concurso para cargos de 
confiança em troca de favores/apoio político (herança do patrimonialismo). Nessa linha, mesmo 
na atual predominância do modelo gerencial, ainda é forte a presença da impessoalidade na 
administração, da alta normatização, características da administração burocrática. 

Na prática, nunca conseguimos aplicar o modelo teórico puro da Burocracia weberiana, conforme 
destacado no PDRAE, de 1995, p.29. 

3. Quanto à reforma administrativa da década de 30, cite: em qual governo ocorreu; suas 
principais características; e qual a principal medida associada ao período.  

A reforma administrativa dos anos 30 é conhecida como a Era Vargas , ocorrida no governo do 
presidente Getúlio Vargas, se iniciou em 1930 e teve fim em 1945.  

Tinha como objetivo cessar com as práticas patrimonialistas  predominantes àquela época e dar 
início a uma gestão burocrática no Brasil, nos moldes weberianos.  

Suas principais características foram: a centralização do poder na União ; a modernização da 
máquina pública brasileira promovida pelo DASP (criado em seu governo); incentivo ao 
desenvolvimento econômico por meio da industrialização e da intervenção econômica, com 
práticas protecionistas. 

A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) é a maior marca da reforma . 

4. Descreva brevemente o contexto histórico do surgimento do modelo gerencial de 
administração pública, incluindo sua origem. 

O surgimento do modelo gerencial está intimamente ligado à crise econômica das décadas de 
70 e 80, o que, em contexto de crise fiscal do Estado, sem possibilidade de aumento das 
receitas, naturalmente levou ao questionamento do modelo de administração pública vigente à 
época, o modelo burocrático . 

Nesse cenário, o modelo burocrático passou a ser visto como ineficiente, lento no atendimento 
das demandas e com gastos excessivos, ao passo que o setor privado era visto como mais 
eficiente e detentor de um modelo mais adequado de gestão. 

Assim, o setor estatal começa a adotar conceitos e práticas oriundos da gestão privada, tais como 
a descentralização, a inovação, a flexibilidade, o foco nas necessidades do cliente (população), 
surgindo uma nova concepção de Estado, conhecida como a Nova Gestão Pública (New Public 
Management ). 
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5. Como é visto o destinatário do serviço público (cidadão) dentro dessas 3 diferentes fases da 
gestão gerencial? 

 Managerialism ou gerencialismo puro: o destinatário do serviço público é encarado como 
contribuinte, um mero financiador do Estado. 

 Consumerism : nessa fase, passou a ser visto cliente/consumidor, que demanda serviços  
públicos de qualidade. 

 Public Service Orientation: por fim, passou a ser visto como cidadão, como indivíduo que vive 
em sociedade, com direitos e deveres, que pode e deve participar do funcionamento do 
Estado. 

6. Caracterize a administração pública brasileira no período conhecido como Administração  
para o Desenvolvimento, e cite as principais mudanças propostas. No que consistia o termo 
“Administração Paralela”, surgido no governo JK?  

A administração para o Desenvolvimento ocorreu no período de redemocratização entre o ano  
de 1946 e o golpe militar de 1964, durante o governo de Juscelino Kubitschek.  

Nesse período, a preocupação dos governantes girava em torno do desenvolvimento nacional , 
tendo como principais características o aumento da intervenção do Estado  na economia e a 
descentralização do setor público , por meio da criação autarquias e sociedades de economia 
mista (Administração Paralela). 

O termo “Administração Paralela” surgiu para denominar a solução utilizada no governo de JK 
para contornar os entraves e dificuldades existentes em certas estruturas da administração direta, 
que ainda sofriam com práticas patrimonialistas e clientelistas , bem como com as já notórias 
disfunções burocráticas. 

Nesse sentido, ao deparar-se com problemas decorrentes da ineficiência estatal da 
administração direta, o governo JK criava novas estruturas estatais paralelas às existentes 
(normalmente autarquias), em vez de adequá-las às novas necessidades do Estado. 

7. Qual era a principal proposta da reforma de 1967? Quais princípios a norteavam?  

A edição do DL nº 200/1967 foi o principal marco legal  da reforma de 1967, que surgiu como a 
primeira tentativa de se superar a rigidez do modelo burocrático , iniciado em 1930, no governo 
Vargas. É considerada, portanto, o primeiro momento da administração gerencial do país , nos 
termos do PDRAE. 

Os princípios norteadores da reforma de 1967 estão previstos no ainda vigente art. 6º do DL nº 
200/1967: 

 Planejamento 

 Coordenação 
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 Descentralização 

 Delegação de Competência 

 Controle 

8. De que forma se deu a descentralização na reforma de 1967?  

No art. 10 do DL nº 200/1967 está previsto que a execução das atividades da Administração 
Federal deverá ser amplamente descentralizada. 

A descentralização será posta em prática em três planos principais : 

 dentro dos quadros da Administração Federal , distinguindo-se claramente o nível de 
direção do de execução; 

 da Administração Federal para a das unidades federadas , quando estejam devidamente 
aparelhadas e mediante convênio; 

 da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. 

9. Explique o termo retrocesso burocrático trazido pela CF/88.  

A Constituição de 1988 trouxe grandes mudanças positivas no campo político , com a 
descentralização do poder central , aumentando a autonomia dos governos estaduais e 
municipais. 

Tendo como premissa a ideia de que a crise do Estado estaria na descentralização em demasia e 
na autonomia concedida à administração indireta por meio do    nº 200 1   , foram tomadas 
medidas no campo administrativo que representaram um verdadeiro retrocesso: 

 Centralização administrativa;  

 Redução da autonomia da administração indireta, tal qual a administração direta; 

 Retorno de ideais burocráticos, tais como a hierarquia e a rigidez; 

 Criação do regime jurídico único , com a incorporação de celetistas e estatutários;  

 Criação de privilégios injustificáveis e desproporcionais para servidores . 

10. Em que contexto surge a reforma de 1995? Qual a principal medida associada ao período?  

Em vista do retrocesso burocrático  ocorrido com a CF/88, o Estado começou a perder a sua 
capacidade de planejar, formular e executar políticas públicas , ou seja, sofria com uma crise de 
governança, fazendo com que uma reforma administrativa fosse necessária. 

Com isso, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado por Bresser 
Pereira, foi editado com o objetivo de implantar a administração gerencial  na administração 
pública brasileira. 
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Dentre as principais medidas pregadas pelo PDRAE estavam: aumento da accountability  no 
serviço público, maior autonomia administrativa (descentralização), gestão por resultados 
(controle a posteriori), horizontalização de estruturas , etc. 

11. Quais eram os objetivos globais do PDRAE?  

Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com 
efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o atendimento dos 
cidadãos. 

Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em princípio, os 
serviços não-exclusivos para a propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e serviços 
para o mercado para a iniciativa privada. 

Transferir da União para os estados e municípios as aç ões de caráter local: só  em casos de 
emergência cabe a ação direta da União. 

Transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, de forma a permitir 
uma maior parceria entre os estados e a União. 

12. Segundo o PDRAE, quais os objetivos para cada um dos setores do Estado?  

 Para o Núcleo Estratégico: 

 Aumentar a efetividade do núcleo estratégico; 

 Modernizar a administração burocrática, que no núcleo estratégico ainda se justifica pela 
sua segurança e efetividade; 

 Dotar o núcleo estratégico de capacidade gerencial para definir e supervisionar os contratos 
de gestão com as agências autônomas. 

 Para as Atividades Exclusivas: 

 Transformar as autarquias e fundações que possuem poder de Estado em agências 
autônomas, administradas segundo um contrato de gestão; 

 Para isto, substituir a administração pública burocrática, rígida, voltada para o controle a 
priori dos processos, pela administração pública gerencial , baseada no controle a posteriori dos 
resultados e na competição administrada; 

 Fortalecer práticas de adoção de mecanismos que privilegiem a participação popular  tanto 
na formulação quanto na avaliação de políticas públicas, viabilizando o controle social  das 
mesmas. 

 Para os Serviços Não-Exclusivos: 

 Transferir para o setor público não-estatal estes serviços, por meio de um programa de  
“publicização”, transformando as atuais fundações públicas em organizações sociais; 
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 Lograr, assim, uma maior autonomia e uma consequente maior responsabilidade para os 
dirigentes desses serviços; 

 Lograr adicionalmente um controle social direto desses serviços por parte da sociedade por 
meio dos seus conselhos de administração. 

 Lograr, finalmente, uma maior parceria entre o Estado, a própria organização social e a 
sociedade; 

 Aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços , atendendo melhor o cidadão-cliente a um 
custo menor. 

 Para a Produção para o Mercado: 

 Dar continuidade ao processo de privatização  por meio do Conselho de Desestatização; 

 Reorganizar e fortalecer os órgãos de regulação  dos monopólios naturais que forem 
privatizados; 

 Implantar contratos de gestão nas empresas que não puderem ser privatizadas . 

CONTABILIDADE GERAL E COMERCIAL 

Prof. Julio Cardozo7 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial: Ativo 

1. Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias de acordo com a Lei 6404/76?  

As demonstrações contábeis obrigatórias de acordo com a Lei 6404/76 são: 

I - balanço patrimonial; 

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

III - demonstração do resultado do exercício; e 

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 
2007) 

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 
11.638, de 2007) 

                                                 

7 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Estratégico da 
matéria Contabilidade.  Instagram: @prfo.juliocardozo 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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2. Quais demonstrações contábeis integram o conjunto completo de Demonstrações 
Contábeis do CPC 26? 

Esquematizemos: 

 

3. Qual é a principal demonstrações contábil e o que ela evidencia?   

O Balanço Patrimonial é a principal demonstração contábil e se destina a evidenciar, seja de 
forma qualitativa, seja de forma quantitativa, a posição patrimonial e financeira da entidade. 

4. Quanto tempo dura o exercício soc ial?  

O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no estatuto  (LSA, 
art. 175). Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício social 
poderá ter duração diversa (LSA, art. 175, parágrafo único). 

5. Em quais situações as contas semelhantes podem ser agrupadas, de acordo com a LSA?  

Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos 
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) 
do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, 
como "diversas contas" ou "contas-correntes". 

6. Como está dividido o balanço patrimonial?  

O balanço patrimonial está dividido em ativo e passivo. Por sua vez, o Ativo está dividido em 
ativo circulante e ativo não circulante.  O Passivo está dividido em Passivo Circulante, Passivo 
Não Circulante e Patrimônio Líquido.  

7. Como estão dispostas as contas de ativo? 

No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos 
nelas registrados, nos seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e  

Demonstrações Contábeis Obrigatórias pelo CPC 26 

Balanço 
Patrimonial 

Demonstração 
do  Resultado do 

Exercício 

Demonstração 
do Resultado 
Abrangente 

Demonstração 
das Mutações do 

Patrimônio 
L íquido 

Demonstração 
dos Fluxos de 

Caixa 

Notas 
Explicativas 

Demonstração 
do Valor 

Adicionado 
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II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, 
investimentos, imobilizado e intangível.   

8. De acordo com a Lei 6404/76, como está dividido o ativo circulante?  

O ativo circulante é representado por: 

Ativo circulante 
Disponibilidades 

Direitos realizáveis no curso do exercício social 
subsequente 

Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte 

9. O conjunto completo de demonstrações contábeis das entidades comerciais deve ser 
elaborado de acordo com o regime de competência. 

O CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis apresenta o chamado conjunto 
completo de Demonstrações Contábeis. 

Por sua vez, o mesmo CPC afirma que: 

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

10. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados indicará o montante do lucro por ação  
do capital social e a demonstração do resultado do exercício apresenta o total dos dividendos por 
ação. 

É a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, que evidencia o lucro por ação, conforme 
previsão da lei 6404/76: 

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:  

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 
social. 

Por sua vez, a DLPA irá evidenciar o chamado dividendo por ação: 

Art. 186. § 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o 
montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada 
pela companhia. 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Prof. Alexandre Violato 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Despesa Pública 

1. Qual a principal diferença entre as variações patrimoniais quantitativas e as qualitativas?  

As quantitativas aumentam ou diminuem a situação patrimonial líquida da entidade. As 
qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar a situação líquida.  

2. As disponibilidades em moeda estrangeira devem ser convertidas a qual taxa de câmbio?  

À taxa vigente na data das demonstrações contábeis. 

3. Os estoques (em geral) devem ser mensurado s por qual valor? 

Valor do custo histórico ou o valor realizável líquido, dos dois o menor. 

4. Quais participações em empresas devem ser mensuradas ou avaliadas pelo Método de  
Equivalência Patrimonial?  

As que a administração tenha influência significativa. Deve ser utilizado para avaliação de 
investimentos feitos em coligadas e em controladas. 

5. O que é um ativo intangível (características básicas)?  

É um ativo não monetário, identificável, sem substância física, controlado pela entidade e 
gerador de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. 

6. Ativos intangíveis gerados internamente podem ser reconhecidos apenas em qual fase?  

Apenas na fase de desenvolvimento. 

7. Para chegar ao valor recuperável, a entidade compara o  valor realizável líquido e o valor em 
uso do bem. O valor recuperável será o maior ou o menor dentre esses dois valores?  

O maior. 

8. Quando o valor contábil de um ativo aumentar em razão de uma reavaliação, ele deverá ser 
creditado no resultado ou diretamente no Patrimônio Líquido? Há exceção?  

Deverá ser creditado diretamente no Patrimônio Líquido, na conta reserva de reavaliação, 
exceto quando se tratar de reversão de decréscimo por reavaliação da classe do ativo 
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anteriormente reconhecido no resultado, caso em que o lançamento também deverá ser feito 
no resultado. 

9. Em qual momento os tributos devem ser reconhecidos como Variação Patrimonial 
Aumentativa? 

Na ocorrência do fato gerador. 

10. O que são provisões? 

São obrigações presentes, derivadas de eventos passados,  cujos pagamentos se esperam que 
resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou 
potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. 
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