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Raciocínio Crítico
Resolução de Questões FCC

Prof. Brunno Lima
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Dada a proposição: “Nunca me canso e pratico esportes diariamente”, sua NEGAÇÃO
LÓGICA é:
(A) Às vezes pratico esportes diariamente e às vezes me canso.
(B) Às vezes me canso ou não pratico esportes diariamente.
(C) Se pratico esportes diariamente, então me canso.
(D) Se pratico esportes diariamente, então não me canso.
(E) Ou me canso ou não pratico esportes diariamente.

(FCC / METRÔ-SP / 2019)

“Nunca me canso e pratico esportes diariamente”

RESOLUÇÃO:
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PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B
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“Nunca me canso e pratico esportes diariamente”

RESOLUÇÃO:
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PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B
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(B) Às vezes me canso ou não pratico esportes diariamente.

GABARITO:
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Seja a afirmação: “Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time
não tem problemas”. Uma negação lógica dessa afirmação é
(A) um time tem muito dinheiro e bons jogadores, e esse time tem problemas.
(B) se um time não tem muito dinheiro e não tem bons jogadores, então esse time
tem problemas.
(C) se um time não tem muito dinheiro ou não tem bons jogadores, então esse time
não tem problemas.
(D) um time tem problemas e não tem bons jogadores e tem muito dinheiro.
(E) se um time tem problemas, então esse time não tem muito dinheiro e não tem
bons jogadores.

(FCC / SABESP / 2019) 

“Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time não tem
problemas”.

RESOLUÇÃO:
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(A) um time tem muito dinheiro e bons jogadores, e esse time tem problemas.

GABARITO:
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Considere a proposição: “Se Alberto está estudando, então é véspera de prova ou é
dia 29 de fevereiro”. Uma proposição equivalente a essa é
(A) Se Alberto não está estudando, então não é véspera de prova ou não é dia 29 de
fevereiro.
(B) Se Alberto não está estudando, então não é véspera de prova e não é dia 29 de
fevereiro.
(C) Se é véspera de prova ou é dia 29 de fevereiro, então Alberto está estudando.
(D) Se Alberto está estudando, então é véspera de prova e é dia 29 de fevereiro.
(E) Se não é véspera de prova e não é dia 29 de fevereiro, então Alberto não está
estudando.

(FCC / PREF. SJRP / 2019) 
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“Se Alberto está estudando, então é véspera de prova ou é dia 29 de fevereiro”.

RESOLUÇÃO:
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“Se Alberto está estudando, então é véspera de prova ou é dia 29 de fevereiro”.

RESOLUÇÃO:
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(E) Se não é véspera de prova e não é dia 29 de fevereiro, então Alberto não está
estudando.

GABARITO:
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A negativa da afirmação "Todos os homens carregam todas suas malas" é
(A) Nenhum homem carrega todas suas malas.
(B) Todos os homens carregam apenas uma de suas malas.
(C) Pelo menos um homem não carrega nenhuma de suas malas.
(D) Todos os homens não carregam nenhuma de suas malas.
(E) Pelo menos um homem não carrega todas suas malas.

(FCC / AL-AP / 2020) 
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"Todos os homens carregam todas suas malas"

RESOLUÇÃO:

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B
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(E) Pelo menos um homem não carrega todas suas malas. 

GABARITO:
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Sempre que eu passo na frente da casa de Rosa, o cão late. Se o cão late, então o
gato mia, o bebê chora e o guarda apita. Quando o bebê chora e a babá não está em
casa, a mãe não dorme. Se a mãe dorme e a babá não está em casa, então
(A) não passo na casa de Rosa e o guarda não apita.
(B) o cão não late e o guarda não apita.
(C) não passo na casa de Rosa e o cão não late.
(D) passo na casa de Rosa e o gato não mia.
(E) o cão não late e o gato não mia.

(FCC / PREF. DE RECIFE - PE / 2019) 
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Se eu passo na frente da casa de Rosa, o cão late.

Se o cão late, então o gato mia, o bebê chora e o guarda apita.

Se o bebê chora e a babá não está em casa, a mãe não dorme.

A mãe dorme e a babá não está em casa

RESOLUÇÃO:

37

38



20

(C) não passo na casa de Rosa e o cão não late.

GABARITO:
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Em uma escola bilíngue, há vários estudantes brasileiros, e todos eles vão bem em
português e matemática. Além disso, todo estudante que vai bem em matemática vai
bem, também, em física. Nessa escola, há estudantes que vão bem em física, mas
não em matemática, e há estudantes que vão bem em português, mas não em física.
Logo, nessa escola,

(FCC / PREF. DE MANAUS - AM / 2019) 

41

42



22

(A) todo estudante que vai bem em português vai bem, também, em matemática.
(B) há estudantes que vão bem em português e em física.
(C) todo estudante que vai bem em física é brasileiro.
(D) há estudantes brasileiros que não vão bem em física.
(E) todo estudante que vai bem em português é brasileiro.

Vários estudantes brasileiros, e todos eles vão bem em português e matemática.
Além disso, todo estudante que vai bem em matemática vai bem, também, em física.
Nessa escola, há estudantes que vão bem em física, mas não em matemática, e há
estudantes que vão bem em português, mas não em física.

RESOLUÇÃO:
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(B) há estudantes que vão bem em português e em física.

GABARITO:

47

48



25

Em geral, os funcionários de empresas de tecnologia não permanecem muito tempo
na mesma companhia, mudando várias vezes de emprego ao longo de suas carreiras.
No entanto, a empresa de tecnologia X é conhecida por conseguir reter seus
funcionários por períodos de tempo muito maiores do que a média do mercado.
Segundo seu diretor de recursos humanos, esse resultado é consequência do
ambiente de trabalho na empresa X, que é bem mais informal e menos hierarquizado
quando comparado ao de outras companhias do setor.

(FCC / SEFAZ-SC / 2018) 

Qual das proposições listadas abaixo, se verdadeira, sustenta mais fortemente a
explicação do diretor de recursos humanos para o sucesso da empresa X na retenção
de seus funcionários?
(A) Os consumidores de produtos da área de tecnologia valorizam a informalidade,
que normalmente é associada à ideia de inovação.
(B) A maioria dos funcionários mais antigos da empresa X teve uma única experiência
profissional na área de tecnologia antes de ser contratado por essa companhia.
(C) Os profissionais da área de tecnologia costumam optar pela mudança de
emprego quando são alocados em projetos pouco desafiadores.
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(D) A rigidez e o formalismo nas relações profissionais inibem alguns processos
criativos que os funcionários da área de tecnologia consideram essenciais para o seu
trabalho.
(E) Em ambientes mais informais, as pessoas tendem a evitar a manifestação de
insatisfações sobre as condições de trabalho, para não atrapalhar a harmonia do
grupo.
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(D) A rigidez e o formalismo nas relações profissionais inibem alguns processos
criativos que os funcionários da área de tecnologia consideram essenciais para o seu
trabalho.

GABARITO:
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Nos últimos cinco anos, em um determinado país, verificou-se uma queda
significante nas vendas de cigarros. Essa queda coincidiu com a intensificação das
campanhas públicas de conscientização acerca dos malefícios à saúde provocados
pelo fumo. Portanto, a queda nas vendas de cigarro deve ter sido causada pelo
receio das pessoas em relação aos graves prejuízos que o fumo traz para a saúde.
Qual dos fatos a seguir, se for verdadeiro, enfraquecerá consideravelmente o
argumento apresentado?

(FCC / SEFAZ-SP / 2013) 
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(A) O consumo de outros tipos de fumo, como o charuto e o cachimbo, caiu 30% nos
últimos cinco anos.
(B) De acordo com dados do Ministério da Saúde do país, o número de fumantes caiu
40% nos últimos cinco anos.
(C) Nos últimos anos, a indústria tabagista tem oferecido mais opções de cigarros aos
consumidores, como os com sabores especiais e teores reduzidos de nicotina.

(D) O preço dos cigarros subiu consideravelmente nos últimos cinco anos, devido a
uma praga que afetou as plantações de tabaco ao redor do mundo.
(E) A procura por produtos ligados a tratamentos antifumo, como os chicletes e
adesivos de nicotina, cresceu muito neste país nos últimos cinco anos.
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(D) O preço dos cigarros subiu consideravelmente nos últimos cinco anos, devido a
uma praga que afetou as plantações de tabaco ao redor do mundo.

GABARITO:
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OBRIGADO
Prof. Brunno Lima

Direito Constitucional
.

Professora Nelma Fontana 
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Do Poder Executivo. 

1.(2019/FCC/DPE-AM) Sobre a responsabilidade do Presidente da República, é
correto afirmar:
A) Admitida a acusação, por dois terços da Câmara dos Deputados, será o
Presidente da República submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade.
B) Admitida a acusação, por maioria absoluta do Congresso Nacional, será o
Presidente da República submetido a julgamento perante o Senado Federal,
quanto às infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.
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C) O Presidente da República ficará suspenso de suas funções, em caso de
apuração de crime de responsabilidade após instauração do processo pelo
Congresso Nacional.
D) O Presidente da República ficará suspenso de suas funções, em caso de
apuração de infrações penais comuns, assim que recebida a acusação pelo Senado
Federal.
E) A Constituição Federal elenca os tipos de crimes de responsabilidade do
Presidente da República em seu texto, dispondo, ainda, sobre as penas a eles
aplicadas.

2.(2019/FCC/TRF3) De acordo com a Constituição Federal de 1988, dispor,
mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da Administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de
órgãos públicos, é da competência
A) exclusiva do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição
apenas ao Ministro da Justiça, que observará os limites traçados na respectiva
delegação.
B) privativa do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição ao
Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Senado Federal ou ao
Ministro da Justiça, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.
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C) privativa do Presidente da República, não podendo ele delegar essa atribuição.
D) exclusiva do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição
apenas aos Ministros de Estado, que observarão os limites traçados na respectiva
delegação.
E) privativa do Presidente da República, podendo ele delegar essa atribuição aos
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da
União, que observarão os limites traçados na respectiva delegação.

Do Poder Judiciário. 
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3.(2019/FCC/TJ-MA) Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado, dentre outros, o seguinte
princípio:
A) as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão sigilosa,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
B) os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, atos
de mero expediente e decisões interlocutórias.
C) a distribuição de processos será imediata tão somente no primeiro grau de
jurisdição.

D) nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído
órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade
por eleição pelo tribunal pleno.
E) previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de
magistrados, constituindo etapa facultativa do processo de vitaliciamento a
participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e
aperfeiçoamento de magistrados.
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Direitos Políticos

OBRIGADA
Professora Nelma Fontana
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Legislação Tributária

Prof. Eduardo da Rocha

Art. 1º O Imposto tem como fato gerador:

VIII – a disponibilização de bens digitais, tais como softwares, programas, jogos
eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, mediante
transferência eletrônica de dados e quando se caracterizarem mercadorias.

§ 2º Para fins de incidência do disposto no inciso VIII do caput deste artigo, o
bem digital será considerado mercadoria quando a sua disponibilização ao
consumidor final ou usuário:

I – compreender a transferência de sua titularidade, inclusive do direito de
dispor do bem digital; e

II – não estiver compreendida na competência tributária dos municípios.

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

Incidência 

75

76



39

Art. 6º O imposto não incide sobre:

I – operação com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão;

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/SC
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

V – operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem
a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de
qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios,
ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;

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.

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

Não Incidência 
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Art. 6º O imposto não incide sobre:

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

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

Não Incidência 

Art. 6º O imposto não incide sobre:

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive
produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

§ 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 “tradings”, ou outro
estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

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

Não Incidência 
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência 

Contados da saída 
do estabelecimento

Prorrogável por 
uma única vez por 

igual período

Prazo para 
exportação

90 dias
Produtos Primários 
ou semielaborados 

exceto tabaco

180 dias Demais produtos e 
tabaco

ANEXO 06. Art. 198. O estabelecimento remetente ficará obrigado ao
recolhimento do imposto devido, inclusive o relativo à prestação de serviço
de transporte quando for o caso, monetariamente atualizado, sujeitando-se
aos acréscimos legais, inclusive multa, nos casos em que não se efetivar a
exportação:

II - em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento,
sinistro da mercadoria, ou qualquer outra causa;

III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno; e

IV - em razão de descaracterização da mercadoria remetida, seja por
beneficiamento, rebeneficiamento ou industrialização.

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

Não Incidência 
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Art. 7° O imposto não incide sobre:

X - operações efetuadas por cooperativas, sem fins lucrativos, na
comercialização de produtos recicláveis.

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

Não Incidência 

Art. 7º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações
de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior.

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

Sujeição Passiva – Contribuinte 
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
Prof. Eduardo da Rocha

Sujeição Passiva – Contribuinte 

São contribuintes 
Independentemente 

de habitualidade

Importador de mercadoria ou 
bem

Importador de serviços

Arrematante em leilão

Adquirente de 
derivados do petróleo 

para uso em op. 
interestadual

Art. 8º São responsáveis pelo pagamento do imposto devido e acréscimos
legais:

I - os armazéns gerais e os depositários a qualquer título:

a) nas saídas ou transmissões de propriedade de mercadorias depositadas
por contribuintes de outro Estado ou do Distrito Federal;

b) quando receberem para depósito ou derem saída a mercadorias não
acompanhadas de documentação fiscal idônea;

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

Sujeição Passiva – Responsável
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Art. 4º 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:

a) onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador;

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

c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a
represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha
transitado;

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

Local da Operação

d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada
física;

e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não
estabelecido;

f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de
mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados;

i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes,
crustáceos e moluscos;

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

Local da Operação
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II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) onde tenha início a prestação;

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

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do art. 3º, XIII e
para os efeitos do art. 12, § 2º;

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

Local da Operação

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem,
assim entendido o da geração, emissão, transmissão, retransmissão,
repetição, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que
forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do art. 3º, XIII e
para os efeitos do art. 12, § 2º;

d) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando
prestado por meio de satélite;

e) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;
Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
Prof. Eduardo da Rocha

Local da Operação

89

90



46

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do
estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

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

Local da Operação

§ 4o Na hipótese do inciso III, tratando-se de serviços não medidos, que
envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo
preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido
em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados
o prestador e o tomador.

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

Local da Operação
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Art. 4º 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:

g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor
final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo,
lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à
industrialização ou à comercialização;

h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado
como ativo financeiro ou instrumento cambial;

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

Local da Operação

g) o do estabelecimento adquirente, inclusive de consumidor final, nas
operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e
combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à
comercialização;

h) onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo
financeiro ou instrumento cambial;

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

Local da Operação

93

94



48

Art. 5º 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.

§1º Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se
como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação,
encontrada a mercadoria ou constatada a prestação.

§ 2º É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular.

§ 3º Considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no
comércio ambulante ou na captura de pescado.

§ 5º Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo
titular.

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

Local da Operação

§ 4º Considera-se extensão do estabelecimento o veículo utilizado em
vendas fora do estabelecimento.

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

Local da Operação
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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;

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por
qualquer estabelecimento;

III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral
ou em depósito fechado, neste Estado;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a
represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento
transmitente;

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

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 - da prestação onerosa de serviço de comunicação, feita por qualquer
meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a
retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer
natureza;

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

Momento
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VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendido na competência tributária dos Municípios;

b) compreendido na competência tributária dos Municípios, e com indicação
expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido
na lei complementar aplicável;

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

Momento

IX - do desembaraço aduaneiro dos bens ou mercadorias importados do
exterior;

X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

XI - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do
exterior e apreendidos ou abandonados;

XII - da entrada, no território do Estado, de lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos derivados de petróleo e de energia elétrica oriundos de
outro Estado ou do Distrito Federal, quando não destinados à comercialização
ou à industrialização;

XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado
em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou
prestação subsequente;

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

Momento
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§ 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.

§ 3º Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior
antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador
neste momento, devendo a autoridade responsável exigir a comprovação do
pagamento do imposto.

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

Momento

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

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

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

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

XV - da saída de bens e mercadorias nas operações iniciadas em outra
Unidade da Federação com destino a consumidor final não contribuinte do
imposto, localizado neste Estado; e

XVI - da prestação de serviços iniciados em outra Unidade da Federação com
destino a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado neste
Estado.

§ 4º Nas hipóteses dos incisos XV e XVI do caput deste artigo, caberá ao
remetente ou prestador a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Momento

§ 5º O disposto no inciso XVI deste artigo se aplica às prestações de serviço
de transporte cujo fim ocorra neste Estado.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Momento
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§ 2º Considera-se também ocorrido o fato gerador no consumo, ou na
integração ao ativo permanente, de mercadoria oriunda de outra unidade
da Federação, adquirida para comercialização ou industrialização.

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

Momento

Art. 75. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada,
quando se constatar:

I - suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário, quer
esteja escriturado ou não;

III - efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior ao lucro
bruto auferido pelo contribuinte;

IX - o pagamento de aquisições de mercadorias, bens, serviços, despesas e
outros ativos e passivos, em valor superior às disponibilidades do período;

VIII - efetivação de despesas ou aquisição de bens e serviços, por titular de
empresa ou sócio de pessoa jurídica, em limite superior ao pró-labore ou
ou às retiradas e sem comprovação da origem do numerário;

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

Operações e Prestações Presumidas 
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X - a existência de despesa ou de título de crédito pagos e não escriturados,
bem como a posse de bens do ativo permanente não contabilizados;

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

Operações e Prestações Presumidas 

II - diferença apurada pelo cotejo entre as saídas registradas e o valor das
saídas a preço de custo acrescido do lucro apurado mediante a aplicação de
percentual fixado em portaria do Secretário de Estado da Fazenda;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Operações e Prestações Presumidas 
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VII - a falta de registro de documentos fiscais referentes à entrada de
mercadorias ou bens ou à utilização de serviços, na escrita fiscal ou na
contábil, quando existente esta;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Operações e Prestações Presumidas 

VI - diferença apurada mediante controle quantitativo de mercadorias, assim
entendido o confronto entre a quantidade de unidades estocadas e as
quantidades de entradas e de saídas;
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Operações e Prestações Presumidas 
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XI - a existência de valores registrados em máquina registradora, terminal
ponto de venda, equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), processamento
de dados ou outro equipamento utilizado sem prévia autorização ou de
forma irregular, apurados mediante a leitura do equipamento, bem como:

a) a cessação de uso de ECF com inobservância das formalidades previstas
nos arts. 40 e 41 do Anexo 9; ou

b) a comunicação de roubo, furto, perda ou extravio de ECF com
inobservância das formalidades previstas no art. 181 do Anexo 5;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Operações e Prestações Presumidas 

XII – a existência de equipamentos do tipo Point of Sale (POS) vinculados a
estabelecimento diverso, caso em que serão atribuídos todos os valores
transmitidos e autorizados por meio deste equipamento ao
estabelecimento onde encontrado.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Operações e Prestações Presumidas 
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IV - registro de saídas em montante inferior ao obtido pela aplicação de
índices de rotação de estoques levantados no local em que situado o
estabelecimento, através de dados coletados em estabelecimentos do
mesmo ramo;

V - diferença entre o movimento tributável médio apurado em regime
especial de fiscalização e o registrado nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Operações e Prestações Presumidas 

XIII – transações autorizadas por meio de solução de software ou
dispositivo de hardware vinculado a terceiro, para registro de meio de
pagamento, caso em que serão atribuídas ao estabelecimento onde
encontrados; e

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Operações e Prestações Presumidas 
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XIV – existência de valores diferentes das saídas registradas pelo
contribuinte, informados por:

a) instituições financeiras e não financeiras integrantes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro;

b) administradoras e credenciadoras de cartão de crédito ou débito,
arranjos e instituições de pagamentos, facilitadores ou outros instrumentos
de pagamento; e

c) demais entidades similares prestadoras de serviços de intermediação
comercial em ambiente virtual ou relacionados com comércio eletrônico.

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

Operações e Prestações Presumidas 

Art. 9º A base de cálculo do imposto nas operações com mercadorias é:

IV – na hipótese art. 3º, IX, do art. 3º, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de
importação;

b) o imposto de importação;

c) o imposto sobre produtos industrializados;

d) o imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas devidas às
repartições alfandegárias;

f) o montante do próprio imposto.
Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
Prof. Eduardo da Rocha

Base de Cálculo em Importações no RICMS
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§ 1° No caso do inciso IV, “a”, 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.

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º, se for o caso, o preço declarado será
substituído pelo valor fixado pela autoridade aduaneira para base de
cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável.

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

Base de Cálculo em Importações no RICMS

Art. 191. O imposto devido na entrada de mercadoria importada do exterior
deverá ser recolhido:

I – através de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE,
em favor deste Estado, quando o desembaraço aduaneiro se verificar no
território de outra unidade da Federação;

II – por meio de DARE-SC, quando o desembaraço aduaneiro se verificar em
território catarinense.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Base de Cálculo em Importações no RICMS
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Art. 192. A não exigência do pagamento do imposto, integral ou parcial, por
ocasião da liberação de bens ou mercadorias, em virtude de imunidade, isenção,
não incidência, diferimento ou outro motivo, será comprovada mediante
apresentação da Guia para liberação de Mercadoria Estrangeira sem
Comprovação do Recolhimento do ICMS - GLME, de modelo oficial, e observará
o seguinte:

I - o fisco da unidade da Federação do importador aporá visto no campo próprio
da GLME, sendo esta condição indispensável, em qualquer caso, para a liberação
de bens ou mercadorias importados;

II – o depositário do recinto alfandegado do local onde ocorrer o desembaraço
aduaneiro, após o visto da GLME da unidade federada do importador, efetuará o
registro da entrega da mercadoria no campo 8 da GLME.

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

Base de Cálculo em Importações no RICMS

Art. 14. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao
mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com
aquela mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços
em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas
elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do
preço da mercadoria.

Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas e respectivos cônjuges ou filhos
menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio com
funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

III – uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao
transporte de mercadorias.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Supervalorização de Frete 
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Art. 15. Sempre que forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
ou pelo terceiro legalmente obrigado, a base de cálculo do imposto será
arbitrada pela autoridade fiscal.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Arbitramento

Art. 16. A autoridade fiscal que proceder ao arbitramento da base de cálculo
lavrará Termo de Arbitramento, valendo-se dos dados e elementos que
possa colher junto:

I - a contribuintes que promovam operações ou prestações semelhantes;

II - ao próprio sujeito passivo, relativamente a operações ou prestações
realizadas em períodos anteriores.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Arbitramento
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§ 1° O arbitramento poderá basear-se ainda em quaisquer outros
elementos probatórios, inclusive despesas necessárias à manutenção do
estabelecimento ou à efetivação das operações ou prestações.

§ 2º O arbitramento do valor de bens, mercadorias ou serviços será
precedido de intimação ao sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentar os esclarecimentos e provas que julgar necessários, os
quais serão anexados ao processo administrativo, no caso de impugnação do
lançamento (Lei Complementar nº 313/05).

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

Arbitramento

Art. 21. O Secretário de Estado da Fazenda expedirá pauta fiscal cujos
valores poderão ser utilizados nas hipóteses e para os fins previstos nesta
Subseção.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Arbitramento
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Art. 20. Fica assegurada ao contribuinte, em reclamação administrativa,
avaliação contraditória do valor arbitrado.

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

Arbitramento

Art. 19. Não se aplica o disposto nesta Subseção quando o fisco dispuser de
elementos suficientes para determinar o valor real das operações ou
prestações.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Arbitramento
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
Prof. Eduardo da Rocha

Outras disposições sobre a BC no RICMS 

IPI não integra 
BC do ICMS

Industrialização 
ou 

Comercialização

+

Entre 
contribuintes

FG dos 2 
impostos

Art. 23. Não integra a base de cálculo do imposto:

III – as bonificações em mercadorias.

Parágrafo único. Considera-se bonificação a unidade entregue a mais, pelo
vendedor, da mesma mercadoria consignada no documento fiscal e que
não represente acréscimo ao valor da operação.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Outras disposições sobre a BC no RICMS 
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Art. 23. Não integra a base de cálculo do imposto:

II - os acréscimos financeiros cobrados nas vendas a prazo a consumidor
final.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Outras disposições sobre a BC no RICMS 

Art. 23. Não integra a base de cálculo do imposto:
IV – o valor da demanda de potência não utilizada, na hipótese de fornecimento 
de energia elétrica por demanda contratada

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Outras disposições sobre a BC no RICMS 

129

130



66

Art. 26. As alíquotas do imposto nas operações e prestações internas,
inclusive na entrada de mercadoria importada e nos casos de serviços
iniciados ou prestados no exterior, são:

I - 17% (dezessete por cento) salvo quanto às mercadorias e serviços
relacionados nos incisos II, III e IV;

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

Alíquotas

IV – 4% (quatro por cento), nas operações que destinarem a pessoa localizada em
outro Estado ou no Distrito Federal mercadorias ou bens importados do exterior
que, após seu desembaraço aduaneiro:

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização; ou

b) ainda que, submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento,
montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou
recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de
importação superior a 40% (quarenta por cento), observado o disposto no Capítulo
LXII do Título II do Anexo 6.

§ 3º O Conteúdo de Importação a que se refere a alínea “b” do inciso IV do caput
deste artigo é o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela
importada do exterior e o valor total da operação de saída da mercadoria ou bem,
observado o disposto no art. 353 do Anexo 6.Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC

Prof. Eduardo da Rocha

Alíquotas
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§ 2º Não se aplica a alíquota do ICMS de 4% (quatro por cento), de que trata o inciso
IV deste artigo, nas operações interestaduais com:

I – bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional,
definidos em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio
Exterior (CAMEX) para os fins da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril
de 2012;

II – bens e mercadorias produzidos em conformidade com os processos produtivos
básicos de que tratam o Decreto-Lei federal nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e
as Leis federais nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, nº 8.387, de 30 de dezembro de
1991, nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e nº 11.484, de 31 de maio de 2007; e

III – gás natural importado do exterior.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Alíquotas

Art. 28. O imposto 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 por este ou por outro Estado ou pelo
Distrito Federal.

Art. 29. Para a compensação a que se refere o art. 28, é assegurado ao
sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado
em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo
ou ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Compensação do Imposto
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Art. 82. Somente dará direito ao crédito:

I - a entrada no estabelecimento de materiais de uso e consumo, a partir da
data prevista no inciso I do art. 33 da Lei Complementar Federal nº 87, de 13
de setembro de 1996; (1º de janeiro de 2033)

II - 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 o total das saídas e prestações;

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

Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 

d) a partir da data prevista na alínea “d” do inciso II do art. 33 da Lei
Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas demais
hipóteses; (1º de janeiro de 2033)

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 
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III - 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 o total das saídas e prestações;

c) a partir da data prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 33 da Lei
Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas demais
hipóteses. (1º de janeiro de 2033)

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso II, “b” e “c”, o contribuinte poderá
creditar-se:

I - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto destacado no documento
fiscal de aquisição, independentemente da comprovação do efetivo
emprego da energia elétrica;

II - do percentual, aplicado sobre o valor do imposto destacado no
documento fiscal de aquisição, definido em laudo técnico emitido:

a) pelo fornecedor de energia elétrica;
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Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 
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b) por engenheiro eletricista registrado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina – CREA/SC com anotação de
responsabilidade técnica específica junto a esse Conselho;

c) por pessoa jurídica que mantenha em seu quadro funcional engenheiro
eletricista registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
de Santa Catarina - CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica
específica junto a esse Conselho, devendo o laudo ser assinado pelo
engenheiro eletricista e pelo responsável pela empresa.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 
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Creditamento de Ativo Permanente 
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§ 4º Fica facultada a apropriação em parcela única de crédito de até R$
1.000,00 (mil reais), relativo a bem do ativo permanente, não se aplicando
o disposto no inciso I do caput deste artigo.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
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Creditamento de Ativo Permanente 

Art. 34. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização
de serviços:

I - resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas;

III - que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do
estabelecimento;

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade
do estabelecimento os veículos de transporte pessoal.
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Vedações ao Crédito
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Art. 35. Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito relativo à
mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele
feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou
produção rural, quando a saída resultante for isenta ou não tributada;

II - para comercialização ou prestação de serviços, quando a saída ou
prestação subsequente for isenta ou não tributada.

Parágrafo único. Fica assegurado o crédito correspondente às mercadorias
ou serviços destinados ao exterior ou com fim específico de exportação, de
que tratam o art. 6°, II e seus §§ 1º e 2º.
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Art. 34. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização
de serviços:

II - com imposto retido na origem em regime de substituição tributária,
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 23-A do Anexo 3.
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Art. 34. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização
de serviços:

IV - aplicados em atividades sujeitas ao imposto sobre serviços, de
competência municipal;
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Art. 34. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização
de serviços:

V - aplicados na prestação de serviço de transporte iniciado em outro
Estado;
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Art. 34. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização
de serviços:

VI – quando o documento fiscal, relativo a operação ou prestação sujeita ao
pagamento do imposto por ocasião do fato gerador, vier desacompanhado
do respectivo documento de arrecadação.
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Art. 35-A. Fica vedado o aproveitamento de crédito, ainda que destacado
em documento fiscal, de operações oriundas de unidades da Federação que
tenham concedido isenção, incentivos ou benefícios fiscais à revelia da Lei
complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.
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Art. 36. 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 isenta ou não tributada,
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 for isenta ou não tributada, sendo esta
circunstância imprevisível por ocasião da sua entrada;

III - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento;

IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.
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Estorno do Crédito

§ 1° Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que
venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou
com fim específico de exportação, de que tratam o art. 6°, II e seus §§ 1º e
2º.

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

Estorno do Crédito

149

150



76

§ 2° Deverão ainda ser estornados, proporcionalmente ao respectivo
faturamento, observado o disposto no art. 38, § 1º, os créditos incorridos:

I - na prestação do serviço, por estabelecimentos que praticarem operações
e prestações sujeitas ao ICMS e ao imposto sobre serviços, de competência
municipal;

II - na prestação de serviço de transporte iniciado em outro Estado.
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Estorno do Crédito

Art. 40. Consideram-se acumulados os saldos credores decorrentes de
manutenção expressamente autorizada de créditos fiscais relativos a
operações ou prestações subsequentes isentas ou não tributadas.
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Art. 47. Não se autorizará a transferência de créditos prevista neste Capítulo se
o estabelecimento transmitente, na data do pedido de transferência ou
compensação:

I - for devedor da Fazenda Estadual, inclusive com parcelamentos em atraso;

II - possuir crédito inscrito em dívida ativa não garantida.

Parágrafo único. O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao destinatário da transferência de crédito destinada a
compensação do imposto devido na importação de mercadoria ou bem;

Art. 47-A. Ressalvadas as hipóteses previstas neste Regulamento, é vedada a
retransferência de créditos para o estabelecimento de origem ou para terceiros.
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Créditos Acumulados 

Art. 54. Fica facultado ao sujeito passivo apurar o imposto a recolher
levando em conta o conjunto de todos os seus estabelecimentos situados
em território catarinense, mediante comunicação efetuada por meio da
página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da comunicação.

§ 1º O sujeito passivo que adotar o regime de apuração previsto neste artigo
deverá mantê-lo por período não inferior a 12 (doze) meses.

§ 3º A desistência do regime de apuração previsto neste artigo produzirá
efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da comunicação da
desistência, observado o disposto no § 1º.
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Art. 55. Para efeito da apuração consolidada, cada estabelecimento deverá
apurar o imposto relativo às operações ou prestações que realizar,
transferindo para o estabelecimento centralizador o total do saldo credor
ou devedor do imposto apurado.
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Apuração Consolidada

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se à apuração do imposto a ser recolhido
pelo substituto tributário e o devido pelo substituído na condição de
responsável tributário, observado, em qualquer dessas hipóteses:

I – a apuração do imposto devido por operações sujeitas ao regime de
substituição tributária far-se-á concomitantemente à apuração do imposto
devido por operações próprias;

II – os saldos credores ou devedores do imposto apurado nas hipóteses do
inciso I não são compensáveis entre si.
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Art. 68. Compete à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão, o controle
da arrecadação e a fiscalização do imposto.

Art. 69. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas, naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento
de disposições da legislação do imposto, mesmo as que gozarem de
imunidade ou isenção.

§ 1º Para os fins deste artigo, as pessoas nele referidas obrigam-se a manter
sob sua guarda os livros e documentos fiscais e o arquivo da Escrituração
Fiscal Digital - EFD pelo prazo mínimo de cinco (5) anos contados do
exercício seguinte ao do encerramento dos livros, ao da emissão dos
documentos ou do período a que se referem os registros da EFD, enquanto
não decair o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
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Controle e Fiscalização do Imposto

§ 2° As pessoas referidas no “caput” exibirão aos agentes do fisco, sempre
que solicitado, as mercadorias, livros das escritas fiscal e comercial e todos
os documentos, inclusive os relativos a sistema de processamento de dados
e meios magnéticos, em uso ou já arquivados, que forem julgados
necessários à fiscalização e lhes franquearão o acesso aos seus
estabelecimentos, depósitos e dependências, bem como centrais ou
equipamentos de processamento eletrônico de dados, veículos, cofres e
outros móveis, em horário de funcionamento do estabelecimento.

§ 3° Os agentes do fisco terão acesso às dependências internas do
estabelecimento, mediante a apresentação de sua identidade funcional aos
encarregados diretos presentes no local.
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Controle e Fiscalização do Imposto
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Art. 73. No exercício de suas funções, o agente do fisco procederá ao exame
dos livros e documentos de escrituração contábil e fiscal do contribuinte,
inclusive meios magnéticos.

Parágrafo único. No caso de recusa de apresentação dos livros, documentos
ou meios magnéticos, o agente do fisco, diretamente ou por intermédio da
Gerência Regional da Fazenda Estadual, providenciará junto ao Ministério
Público para que se faça a exibição judicial, sem prejuízo da lavratura de
notificação por embaraço à ação fiscal.

Art. 74. Reputar-se-á infração à obrigação tributária acessória a simples
omissão de registro de documentos fiscais de entrada na escrita fiscal,
desde que lançados na comercial.
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Art. 71. Os livros, documentos fiscais, outros papéis, equipamentos e meios
magnéticos que constituam prova de infração à legislação tributária poderão
ser apreendidos pelos agentes do fisco, mediante termo do qual se deixará
cópia com o contribuinte.

Parágrafo único. A devolução da coisa apreendida somente será efetuada
mediante apresentação de cópia autenticada da mesma e desde que isto
não importe em prejuízo para a Fazenda Estadual.
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Art. 72. Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas
funções ou quando seja necessária a efetivação de medidas acauteladoras
de interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como
crime ou contravenção, os agentes do fisco, diretamente ou por intermédio
da Gerência Regional da Fazenda Estadual, poderão requisitar o auxílio da
Força Pública Estadual.
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Art. 69. § 4° É obrigatória a parada, nos postos de fiscalização, fixos ou
móveis, mantidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, de veículos:

I - de carga, em qualquer caso;

II - de transporte de passageiros;

II - quaisquer outros, quando transportando mercadorias.
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Art. 69-A. As ações de fiscalização serão executadas, salvo motivo relevante
devidamente fundamentado, a partir de planejamento elaborado pela
Diretoria de Administração Tributária.

§ 1º As ações junto às empresas enquadradas no Simples Nacional,
atendidos os preceitos legais, terão, preferencialmente, caráter orientativo.

§ 2º Os critérios de planejamento das ações de fiscalização serão
estabelecidos em portaria do Secretário de Estado da Fazenda.
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Art. 70. Os livros fiscais, bem como os correspondentes documentos de
emissão própria ou de terceiros, somente poderão ser retirados do
estabelecimento para serem entregues à Gerência Regional da Fazenda
Estadual ou aos agentes do fisco aos quais foi cometida a atribuição de
fiscalizá-los.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, será lavrado termo de
recebimento, em duas vias, uma das quais será entregue ao contribuinte ou
seu preposto.
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Art. 70-A. A administração tributária poderá credenciar contabilistas e
organizações contábeis para fins de guarda de livros e documentos fiscais,
bem como da manutenção cadastral do contribuinte junto à Secretaria de
Estado da Fazenda.

§ 1º O credenciado além dos procedimentos relativos à manutenção
cadastral do contribuinte junto à Secretaria de Estado da Fazenda, deverá:

I - manter os documentos e livros fiscais sempre à disposição do fisco;

II - comunicar à repartição fazendária a que jurisdicionado o contribuinte
quando este abandonar ou encerrar suas atividades sem os procedimentos
previstos para a baixa no CCICMS, mantendo à disposição do fisco os livros e
documentos fiscais;
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III - ao deixar de deter a responsabilidade pela escrita contábil ou fiscal do
contribuinte, comunicar esse fato, no prazo de 30 (trinta) dias da
ocorrência do fato, à Secretaria de Estado da Fazenda, indicando o motivo,
se possível, o nome do novo contabilista.
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Art. 77. As mercadorias transportadas ou estocadas sem documentação
fiscal ou com documentação fiscal fraudulenta poderão ser retidas em
depósito até a identificação de seu proprietário, mediante lavratura de
Termo de Ocorrência e Depósito, de modelo oficial, entregando-se cópia a
quem detiver a posse das mercadorias.

§ 1° Havendo prova ou fundada suspeita de que mercadorias se encontram
em residência particular ou dependência do estabelecimento utilizada
como moradia, será promovida busca e apreensão judicial, sem prejuízo das
medidas necessárias para evitar sua remoção clandestina.

§ 2° Caso o sujeito passivo não seja domiciliado neste Estado, deverá ser
garantido o crédito tributário, mediante fiança idônea ou depósito de bens,
valores ou títulos mobiliários.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SC
Prof. Eduardo da Rocha
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§ 3° As mercadorias poderão ser depositadas junto a terceiro idôneo se a
sua guarda não for possível em depósito do Estado.

§ 4° A devolução da coisa depositada far-se-á mediante pagamento das
despesas decorrentes do depósito, se existentes, e assunção da
responsabilidade pelo crédito tributário, em termo próprio, pelo real
proprietário da mercadoria, contra quem será emitida a Notificação Fiscal.

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

Controle e Fiscalização do Imposto

167

168



85

Art. 78. Se dentro de 30 (trinta) dias contados do depósito a mercadoria
apreendida não for reclamada, será iniciado o processo de leilão público,
na forma prevista na Lei n° 3.938, de 26 de dezembro de 1966, arts. 125 a
130.

§ 1° Tratando-se de bens rapidamente deterioráveis, o prazo referido neste
artigo poderá ser reduzido para 24 (vinte e quatro) horas ou menos, findo o
qual os bens serão doados a instituições beneficentes, fazendo-se constar
essa circunstância no Termo de Ocorrência e Depósito.

§ 2° Enquanto não entregue a coisa ao arrematante, o real proprietário
poderá reclamá-la, observado o disposto no art. 77, § 4°.
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Art. 78-A. Nas operações e prestações interestaduais com destino a
consumidor final não contribuinte do ICMS, relativamente ao diferencial de
alíquotas, a fiscalização, autuação e execução do sujeito passivo será
efetuada:

I – por este Estado, no caso de contribuinte localizado em outra unidade da
Federação, mediante credenciamento prévio no Estado de origem das
mercadorias;

II – pelo Estado de origem, no caso de contribuinte localizado neste Estado,
mediante credenciamento prévio neste Estado; ou

III – conjuntamente pelos Estados interessados.
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§ 1º Fica dispensado o credenciamento prévio na hipótese de a fiscalização
ser exercida sem a presença física da autoridade fiscal no local do
estabelecimento a ser fiscalizado.

§ 2º O credenciamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo
será concedido em até 10 (dez) dias, configurando anuência tácita a
ausência de resposta.
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Art. 2º. § 1º Considera-se ocorrido o fato gerador:

I - na data da aquisição, em relação a veículos nacionais novos;

II - na data do desembaraço aduaneiro, em relação a veículos importados;

III - no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículos adquiridos ou
desembaraçados em anos anteriores.

IV – relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora na data em que
vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado,
em se tratando de veículo registrado anteriormente em outro Estado.

§ 2º O disposto no inciso IV do § 1º aplica-se às empresas locadoras de veículos
qualquer que seja o seu domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos
incisos I a III, no que couber.
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IPVA

MOMENTO DO IPVA

Veículo Novo Data da aquisição 

Veículo Usado

1º de Janeiro (regra geral)

Data em que vier a ser locado ou colocado 
à disposição para locação, se veículo 

registrado em outra UF (locadora)

Importação Data do desembaraço

Chassi não encarroçado Saída do industrializador do conjunto chassi 
+ carroça
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IPVA

Isenção/Imunidade Obs:

União, Estados, DF e 
Municípios

- extensiva a suas autarquias e fundações
- não alcança veículos usados na exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas de empreendimentos
privados ou que haja contraprestação ou pagamento de
preço ou tarifa

Tempos de qualquer culto -
Entidades sindicais dos 

trabalhadores -

Instituições de educação e 
de assistência social sem 

fins lucrativos

Partidos Políticos, inclusive 
suas fundações

- não distribuírem patrimônio ou rendas, a título de lucro
ou participação no seu resultado
- aplicarem, integralmente, no País os seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais
- manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros de formalidades capazes de assegurar sua exatidão
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IPVA

Consulados - desde que credenciados junto ao Governo brasileiro
APAE - desde que legalmente constituídas

Ambulância -
Máquina agrícola, de 

terraplanagem, ou qualquer 
outra

- ainda que trafeguem em vias públicas para efeitos de
deslocamento de local de atividade

Embarcações de pesca
- utilizadas por pescadores artesanais e pela indústria
pesqueira
- desde que tanto a embarcação quanto o proprietário ou
armador possua registro atualizado junto ao IBAMA

Táxi

- com ou sem taxímetro
- com documento comprobatório da condição de condutor
autônomo de passageiro, na categoria de táxi, fornecido
pelo município
- com CNH que conste exercer serviço remunerado
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Veículo terrestre, nacional 

ou estrangeiro
- com 30 anos ou mais de fabricação

Ônibus e microônibus
- utilizados exclusivamente em linhas de transporte urbano
de passageiros, inclusive dentro da mesma área
metropolitana

Veículo de duas ou três 
rodas

- com cilindrada não superior a 200 cm³
- desde que não tenha sido aplicada multa de trânsito sobre
o veículo no ano anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto

Veículo registrado no 
DETRAN como placa 2 letras 

e 3 ou 4 algarismos

-

Veículo automotor que 
tenha sido objeto de 

apreensão pelas 
autoridades policiais, furto, 
roubo, apropriação indébita 

ou estelionato

- enquanto não estiver na posse do proprietário
- a partir do mês seguinte ao da ocorrência do fato, até o
último dia do mês anterior àquele em que ocorrer a
devolução do veículo
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IPVA
Veículos terrestres e de 

embarcações de 
propriedade das sociedades 

corpos de bombeiros 
voluntários

- desde que registradas e reconhecidas como de utilidade
pública municipal e estadual

Veículo terrestre adaptado

- para ser dirigido, exclusivamente, por motorista portador
de deficiência física que o impeça de dirigir veículo normal
- limitado a um por beneficiário
- o preço, incluídos os tributos incidentes, não seja superior
a R$ 70.000,00
- não possua débitos para com a Fazenda Pública estadual

Veículo terrestre, de
propriedade de pessoa
portadora de deficiência
física, visual, mental severa
ou profunda ou autista, ou
de seu responsável legal,
para uso do deficiente ou
autista

- motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros
cúbicos
- ainda que conduzido por terceiro
- o preço, incluídos os tributos incidentes, não seja superior
a R$ 70.000,00
- não possua débitos para com a Fazenda Pública estadual
- limitado a um por beneficiário
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IPVA

Responsabilidade Solidária

Adquirente ou Remitente

Em relação a 
FG anteriores 
à aquisição

Devedor Fiduciário 
(Fiduciante)

Interesse 
Comum

Aquele que não 
comunicar alienação ao 

DETRAN em 30 dias

Em relação a FG entre a 
alienação e o conhecimento 

por parte do DETRAN
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IPVA

BC IPVA

Novo
Valor da nota fiscal + 

acessórios + opcionais + 
outras despesas

Usado Tabelado

Importado Valor no DI + tributos  + 
despesas
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IPVA

Vedação ao 
parcelamento de 

IPVA

Na aquisição de 
veículos novos e 

na importação

Na perda de 
imunidade/isenção 
ou alienação para 
quem não faz jus

Prazo da primeira 
cota vencido

IPVA < R$ 150

Alienação para 
quem não goze da 

alíquota de 1% 
(pgto da diferença)
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IPVA

0,5%
• Aeronaves

1%

•veículos terrestres de 2 rodas
•veículos de transporte de carga e/ou passageiros (coletivos), nacionais ou estrangeiros;
•veículos terrestres destinados à locação

2%
• veículos terrestres de passeio e utilitário

Art. 221-A. Fica instituído o Domicílio Tributário Eletrônico do Contribuinte (DTEC),
portal que será acessado por intermédio da página da Secretaria de Estado da
Fazenda (SEF) na internet.

§ 1º O DTEC constitui espaço virtual de interação comunicacional entre a SEF e os
sujeitos passivos dos tributos estaduais, servindo para:

I - em substituição às formas previstas no art. 225-A desta Lei, intimar o sujeito
passivo nas hipóteses a que se refere;

III - cientificar o sujeito passivo de quaisquer decisões, finais ou interlocutórias, em
processos de seu interesse em tramitação na SEF;

IV - cientificar o sujeito passivo da resposta à consulta tributária formulada nos
termos do art. 209 desta Lei e dos atos processuais a ela relativos;

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

Lei 3.938/66
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V - cientificar o sujeito passivo da concessão de tratamentos tributários
diferenciados requeridos à SEF;

VI - cientificar o sujeito passivo de pedido de diligência em processo de seu
interesse; e

VII - expedir avisos, comunicações e solicitações.

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

Lei 3.938/66

§ 3º Fica dispensada a intimação pessoal ou por via postal do sujeito passivo no
âmbito do DTEC, sendo este considerado intimado, e a comunicação eletrônica
considerada recebida:

I – no dia em que o credenciado efetuar a consulta eletrônica ao seu teor;

II – na data do término do prazo de 10 (dez) dias, contados da data de envio da
comunicação, caso não ocorra a consulta de que trata o inciso I deste parágrafo; ou

III – no primeiro dia útil subsequente aos prazos estabelecidos nos incisos I e II
deste parágrafo, quando recaírem em dia não útil.

§ 4º O disposto no inciso II do § 3º deste artigo observará o seguinte:

I – o prazo nele previsto será contínuo, excluindo-se da sua contagem o dia do envio
da comunicação e incluindo-se o do vencimento, fluindo a partir do primeiro dia útil
após o envio da comunicação; e

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

Lei 3.938/66

183

184



93

Art. 209. O sujeito passivo poderá, mediante petição escrita dirigida ao Secretário de
Estado da Fazenda, formular consulta sobre a interpretação de dispositivos da
legislação tributária estadual.

Parágrafo único. Também poderão formular consultas:

I - os órgãos da Administração Pública; e

II - as entidades representativas de categorias econômicas, sobre matéria de
interesse comum de seus representados.

Art. 210. O Secretário de Estado da Fazenda poderá delegar a competência para
responder consultas a comissão técnica, cuja composição e atribuições serão
definidas em portaria.

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

Lei 3.938/66

RNGDT. Art. 152. § 3º No caso de matéria considerada relevante e de interesse geral,
poderá ser editada Resolução Normativa para uniformizar a interpretação, observado
o seguinte:

I – aplicar-se-á a todos os sujeitos passivos;

II – será publicada na página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) na
internet (LC 313/05);

III – deverá ser observada pela Administração Tributária Estadual;

IV – revogará ou modificará as respostas a consultas formuladas anteriormente e
será observada pelas supervenientes;

V – poderá ser revista, mediante proposição fundamentada da Diretoria de
Administração Tributária ou de entidade representativa do setor interessado.

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

RNGDT
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Art. 213. Não será recebida consulta que verse sobre:

I - legislação tributária em tese;

II - fato definido em lei como crime ou contravenção;

III - matéria que tenha sido objeto de decisão proferida em processo contencioso
administrativo em que o consulente tenha atuado como parte;

IV - matéria já tratada em consulta anteriormente formulada pelo próprio
consulente, salvo em caso de alteração da legislação; e

V - matéria que:

a) tenha motivado a lavratura de notificação fiscal contra o consulente; e

b) seja objeto de medida de fiscalização já iniciada.

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

Lei 3.938/66

Art. 212. A protocolização de consulta, quando formulada pelo sujeito passivo:

I - suspende o prazo para pagamento do tributo, em relação ao fato objeto da
consulta, até trinta dias após a ciência da resposta; e

II - impede, durante o prazo fixado no inciso anterior, o início de qualquer medida
de fiscalização, com relação ao consulente, destinada à apuração de infrações
referentes à matéria consultada.

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

Lei 3.938/66
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OBRIGADO
Prof. Eduardo da Rocha

Direito Tributário
Analista – SEFAZ-SC

Prof. Fábio Dutra
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Espécies Tributárias
Impostos;

Taxas;

Contribuições de melhoria;

Empréstimos Compulsórios;

Contribuições Especiais;

FCC/SEFAZ-SC/2018
Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a natureza específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la
a denominação dada pelo legislador e a destinação legal do produto da arrecadação.

Gabarito: Correta
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FCC/CREMESP/2016
Diferem os impostos das taxas pois devem obrigatoriamente possuir fatos geradores
distintos, cabendo aos impostos a qualidade de tributos não vinculados a atividades estatais,
enquanto as taxas não podem ter bases de cálculo próprias de impostos, devendo se basear
na prestação de serviços públicos ou exercício do poder de polícia.

Gabarito: Correta

FCC/SEFAZ-SC/2018
Compete aos Municípios instituir a contribuição referente à iluminação pública e compete à
União instituir a contribuição referente a intervenção no domínio econômico.

Gabarito: Correta
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Princípio da Legalidade:

Instituição: sem exceção (L.O, como regra/L.C, apenas exceções)

Alterações de Alíquotas: Como regra, por lei! Exceções, por ato infralegal.

Imposição de multas: sempre por meio de lei;

Atualização do valor monetário da base de cálculo: ato infralegal

Princípios Tributários

Princípio do Não Confisco:

Não se considera um tributo isoladamente;

Nos tributos vinculados, analisar custo da atividade estatal;

Aplica-se às multas tributárias (100% para multa de ofício, e 20% para multas
moratórias);

Princípios Tributários
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Princípio da Anterioridade:

Anterioridade Anual - Principais exceções:
II, IE, IPI, IOF;

Noventena – Principais exceções:
IR;
BC do IPTU e IPVA;

Regra Medidas Provisórias:
Apenas impostos (exceto II,IE,IPI, IOF, IEG);
Necessidade de conversão em lei até o último dia do ano da edição da MP.

Princípios Tributários

FCC/PREF. MANAUS/2019
O ITBI, imposto municipal, está sujeito aos princípios da anterioridade de exercício, da
anterioridade nonagesimal (noventena) e da irretroatividade.

Gabarito: Correta
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 Imunidade recíproca:

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

STF: 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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FCC/PREF. MANAUS/2019
De acordo com a Constituição Federal, o Município pode instituir, lançar e cobrar o ISSQN
sobre a prestação de serviços de fonografia, atinente à produção, no território do Município,
de fonogramas contendo poesias não musicadas, de autoria do poeta chileno Pablo Neruda,
e recitadas por artista de nacionalidade chilena.

Gabarito: Correta

 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
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 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

 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial: dentro do território, com exceções (CTN, normas gerais da União e
convênios celebrados pelos entes);

 Vigência temporal: regras aplicáveis às normas jurídicas em geral, exceto o disposto
no CTN.

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros - incondicionalmente
 Fatos geradores pendentes - incondicionalmente
 Fatos geradores pretéritos – apenas lei mais benéfica (infrações) ou lei

interpretativa;

Vigência e Aplicação da Legislação
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FCC/SEFAZ-SC/2018
Certa lei estadual definia como infração à legislação do ICMS, desde 2001, um determinado
ato. A partir de 2017, lei nova deixou de definir este ato como infração. De acordo com o
Código Tributário Nacional, a lei nova será aplicada aos atos futuros e pretéritos, sendo que,
em relação aos pretéritos, sua aplicação está condicionada a que o referido ato não tenha
sido definitivamente julgado.

Gabarito: Correta

Interpretação Literal

Suspensão do C.T. Exclusão do C.T.

Dispensa do 
cumprimento de 

obrigações 
acessórias

Interpretação da Legislação

 Interpretação Literal:
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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:

 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
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 Capacidade Tributária Passiva: independe de capacidade civil, restrições e
formalização da PJ;

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

 Capacidade Tributária Ativa: PJ de direito público

 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.

Capacidade Tributária

 Solidariedade no Direito Tributário:

 Não comporta benefício de ordem;
 O CTN definiu apenas solidariedade passiva;

 Casos de solidariedade:
 Interesse comum;
 Previsão legal (U/E/DF/M)

 Efeitos da Solidariedade (como regra):
 O pagamento por um beneficia os demais;
 Benefícios fiscais beneficiam a todos, excetos quando concedidos individualmente.

Obrigação Tributária
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FCC/SEFAZ-SC/2018
Relativamente às obrigações tributárias, o Código Tributário Nacional estabelece que, com a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, surge a obrigação tributária principal, cujo
objeto é o pagamento do tributo, tendo como sujeito ativo pessoa jurídica de direito
público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, e como sujeito passivo a
pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo.

Gabarito: Correta

 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
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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

213

214



108

FCC/TRF4/2019
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.

Gabarito: Correta

 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
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 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

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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Decadência no Lançamento por Homologação:

Regra Geral no Lançamento por Homologação: data do fato gerador;

Ausência de declaração (Súmula 555): 01/01 do ano seguinte;

 Declaração sem pagamento (Súmula 436): contagem do prazo prescricional;

Extinção do Crédito Tributário

FCC/PREF. MANAUS/2019
Autoridade fiscal do Município de Manaus constatou que, em 2015, a Fazenda Pública municipal deixou de
promover o lançamento do IPTU daquele exercício, relativamente a diversos imóveis localizados em seu
território. Considerando: (1) o disposto no Código Tributário Nacional acerca desta matéria; (2) que nada
impedia que o referido lançamento já fosse efetuado no próprio exercício de 2015; e (3) que não houve a
notificação, aos respectivos sujeitos passivos, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento;
o prazo
(A) prescricional para a efetuação do referido lançamento teve início em fevereiro de 2015.
(B) decadencial para a efetuação do referido lançamento teve início em janeiro de 2015.
(C) prescricional para a efetuação do referido lançamento teve início em janeiro de 2016.
(D) decadencial para a efetuação do referido lançamento teve início em janeiro de 2016.
(E) prescricional para a efetuação do referido lançamento teve início em janeiro de 2015.

Gabarito: Letra D
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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 
de

REpresentações fiscais para fins 
penais

PARrcelamento ou moratória

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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Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos

OBRIGADO
Prof. Fábio Dutra 
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Direito Processual Tributário

Prof. Rafael Rocha

(AFRE-SC/2018-FCC) Sobre a ação de repetição de indébito, o Código Tributário
Nacional dispõe que o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, estabelecendo, ainda, que:
(A) a perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade,
dão direito à restituição, não havendo disposição legal proibindo tal restituição.
(B) o sujeito passivo tem direito à restituição no caso de 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.
(C) a legislação não autoriza restituição se houver erro na determinação da alíquota
aplicável ou no cálculo do montante do débito.
(D) a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do recebimento da ação de
repetição de indébito pelo MM. Juiz de Direito competente.
(E) prescreve em cinco anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a
restituição.

Exercícios
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(AFRE-SC/2018-FCC) Os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) e suas autarquias podem ajuizar medida cautelar fiscal contra o sujeito
passivo de crédito tributário ou não tributário, sempre que este pratique atos que
dificultem ou impeçam sua satisfação. Acerca desse procedimento cautelar, a legislação
dispõe:
(A) O Juiz concederá liminarmente a medida cautelar fiscal, desde que a Fazenda Pública
junte aos autos justificação prévia e preste caução.
(B) A decretação da medida cautelar fiscal poderá ter como efeito a indisponibilidade
dos bens do requerido, desde que o juiz do processo assim decida, devendo sempre
abranger todo o patrimônio do devedor.
(C) A medida cautelar fiscal, além de outras hipóteses, poderá ser requerida contra o
sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor, notificado pela
Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, deixa de pagá-lo no
prazo legal, mesmo quando sua exigibilidade esteja suspensa.

Exercícios

(D) A indisponibilidade de bens de pessoa jurídica, em medida cautelar, recairá sobre
todos os bens da empresa e será estendida aos bens do acionista controlador e aos dos
demais sócios mencionados no contrato social ou no estatuto, sem distinção.
(E) Para a concessão da medida cautelar fiscal, é essencial que a Fazenda Pública
apresente prova literal da constituição do crédito fiscal e prova documental de que o
sujeito passivo da obrigação tributária pratica atos, previstos em lei, que estejam
dificultando ou impedindo a satisfação da referida obrigação.

Exercícios
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Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:
I - prova literal da constituição do crédito fiscal;
II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.

Exercícios

(AFRE-SC/2018-FCC) A respeito da ação de consignação em pagamento, a legislação
vigente dispõe que:
I. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito
passivo, no caso de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de
outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória.
II. O contribuinte também poderá consignar judicialmente a quantia devida se a
Administração Fiscal subordinar o recebimento ao cumprimento de exigências
administrativas sem fundamento legal; ou, se duas ou mais pessoas jurídicas de direito
público exigirem tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.
III. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar.
IV. Julgada improcedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a
importância consignada é convertida em renda; julgada procedente a consignação no
todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
Está correto o que se afirma APENAS em

Exercícios
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(A) I e IV.

(B) I e III.

(C) I, II e III.

(D) II, III e IV.

(E) II e IV.

Exercícios

(AFRE-SC/2018-FCC) Dr. José, advogado tributarista paranaense, foi contratado para
acompanhar processo administrativo tributário que tramita, em fase recursal, no Tribunal
Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina − TAT/SC. De acordo com o
Regimento Interno do referido Tribunal, caso o recurso a ser apresentado por Dr. José
busque a reforma de decisão desfavorável ao sujeito passivo, proferida
(A) por Julgadores de Processos Fiscais, que consideraram intempestiva a reclamação
apresentada pelo sujeito passivo, o referido advogado deverá apresentar um Recurso
Especial, sem efeito suspensivo, dirigido à Câmara de Recursos Tributários, no prazo de 30
dias, contados da ciência da decisão.
(B) por Câmara de Julgamento, em decorrência de voto de desempate proferido pelo
Presidente da Câmara, o referido advogado deverá apresentar Recurso Especial, com efeito
suspensivo, dirigido à Câmara Especial de Recursos, no prazo de 15 dias, contados da ciência
do acórdão.
(C) pela Consultoria Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, em decorrência de
interpretação da legislação tributária em desfavor ao interesse do contribuinte, o referido
advogado deverá apresentar um Pedido de Revisão, com efeito suspensivo, dirigido à
Câmara Especial de Recursos, no prazo de 30 dias, contados da ciência da resposta dada à
consulta.

Exercícios
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(D) por Julgadores de Processos Fiscais, que consideraram intempestiva a reclamação
apresentada pelo sujeito passivo, o referido advogado deverá apresentar um Recurso
Extraordinário, com efeito suspensivo, dirigido ao Colégio de Presidentes de Câmaras, no
prazo de 15 dias, contados da ciência da decisão
(E) pelo Colégio de Presidentes de Câmaras, em decorrência de voto de desempate
proferido pelo Presidente do Colégio, o referido advogado deverá apresentar um Recurso
Extraordinário, sem efeito suspensivo, dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda, no prazo
de 10 dias, contados da ciência da decisão colegiada.

Exercícios

(AFRE-SC/2018-FCC) De acordo com o Código Tributário Nacional, com alteração da Lei
Complementar nº 118/2005, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
(A) cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, e se interrompe pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
(B) quatro anos, contados da data do recebimento da notificação de lançamento, e se
interrompe por declaração do devedor reconhecendo o seu débito, desde que essa
declaração seja feita em processo judicial.
(C) três anos, contados da data do lançamento fiscal, e se interrompe pela notificação
enviada pela Administração Fiscal, por meio dos Correios.
(D) dois anos, contados da data da sua constituição pela autoridade competente, e se
interrompe pelo protesto feito pelo Tabelião de Protesto e Títulos.
(E) um ano, contado da data da sua constituição definitiva e da notificação do sujeito
passivo, e se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Exercícios
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(AFRE-SC/2018-FCC) Dr. Silvestre, renomado advogado da Bahia, foi defender seu cliente,
contribuinte do ICMS no Estado de Santa Catarina, relativamente a dois processos
administrativos tributários que tramitavam em nome desses clientes. Como nunca havia
atuado no contencioso administrativo tributário local, buscou inteirar-se das regras de
tramitação, tanto em primeiro grau, onde corria um dos processos, como em segundo
grau, onde corria o outro. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Administrativo
Tributário do Estado de Santa Catarina (RITAT/SC), aprovado pelo Decreto estadual n°
3.114/2010,
(A) o Colegiado será constituído por 6 Câmaras de Julgamento, compostas por 4
conselheiros cada uma, sendo um deles o Presidente.
(B) em cada Câmara de Julgamento, as sessões somente poderão ser realizadas se presentes
dois terços dos membros que a compõem.
(C) o referido Tribunal é composto, em segundo grau, por colegiado, constituído por 24
conselheiros, sendo dois terços deles funcionários fazendários, indicados pelo Secretário de
Estado da Fazenda, enquanto a terça parte restante é constituída de representantes
indicados pelas entidades de classe dos contribuintes.
(D) o referido Tribunal é composto, em segundo grau, por 16 julgadores de processos fiscais.

Exercícios

(E) as sessões da Câmara Especial de Recursos exigirão a presença de, no mínimo, 10
conselheiros e o Presidente, mantida a paridade.

Exercícios
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(AFRE-SC/2018-FCC) Determinado contribuinte do ICMS, com dúvida a respeito da
interpretação e aplicação de dispositivos da legislação do imposto neste Estado, decidiu
formular consulta ao Secretário de Estado da Fazenda, a respeito dessa matéria, por meio
de petição que seguiu o modelo oficial disponibilizado eletronicamente pelo Sistema de
Administração Tributária (SAT) da SEF, e que continha todos os requisitos legais.
Elaborada a petição de consulta, a referida empresa formalizou sua protocolização em
aplicativo eletrônico, conforme estabelecido pela legislação. De acordo com a referida
Portaria, a repartição fazendária que receber a consulta eletrônica deverá encaminhá-la
para o órgão que fará sua análise, devidamente instruída com manifestação do Gerente
Regional da Fazenda Estadual ou de servidor por ele designado, abordando não só as
informações que julgue pertinentes, mas, também, necessariamente,
(A) a legitimidade do consulente; se a consulta preenche os requisitos previstos na referida
Portaria; e qualquer circunstância factual relativa à matéria consultada de que tenha
conhecimento, não mencionada pelo consulente.

Exercícios

(B) se o consulente já recebeu notificação fiscal a respeito da matéria consultada, nos
últimos 24 meses; se a consulta preenche os requisitos previstos na referida Portaria; e
qualquer circunstância factual relativa à matéria consultada de que tenha conhecimento,
não mencionada pelo consulente.
(C) se o consulente é reincidente na prática de alguma infração à legislação do imposto; se
ele tem algum débito inscrito em dívida ativa e se a consulta preenche os requisitos
previstos na referida Portaria.
(D) se a consulta preenche os requisitos previstos na referida Portaria; se o consulente já
recebeu notificação fiscal a respeito da matéria consultada, nos últimos 24 meses; se está
pagando prestações de parcelamento realizado junto à SEF e a legitimidade do consulente.
(E) se o consulente já recebeu notificação fiscal a respeito da matéria consultada, nos
últimos 24 meses; se ele tem algum débito inscrito em dívida ativa e se está pagando
prestações de parcelamento realizado junto à SEF.

Exercícios
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(AFRE-SC/2018-FCC) Determinado contribuinte do ICMS, com dúvida a respeito da
interpretação e aplicação de dispositivos da legislação do imposto neste Estado, decidiu
formular consulta ao Secretário de Estado da Fazenda, a respeito dessa matéria, por meio
de petição que seguiu o modelo oficial disponibilizado eletronicamente pelo Sistema de
Administração Tributária (SAT) da SEF, e que continha todos os requisitos legais.
De acordo com a referida Portaria, essas consultas serão analisadas e respondidas:
(A) pela Consultoria Jurídico-Tributária da SEF (CJT-SEF), que terá, dentre outros integrantes,
o Secretário de Estado da Fazenda e, como suplente deste, o Diretor de Administração
Tributária.
(B) pelo Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina (TAT-ESC), que terá,
dentre outros integrantes, o Presidente do Tribunal Administrativo Tributário e, como
suplente deste, o Gerente de Tributação.
(C) pela Comissão Permanente de Assuntos Tributários (COPAT), que terá, dentre outros
integrantes, os Auditores Fiscais da Receita Estadual designados pelo Presidente.

Exercícios

(D) pela Consultoria Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda (CTSEF), que terá, dentre
outros integrantes, Consultor de Gestão de Administração Tributária e, como suplente
deste, o Julgador de Processos Fiscais.
(E) pela Procuradoria Consultiva de Tributos Estaduais (PCTE), que terá, dentre outros
integrantes, o Procurador Geral do Estado e, como suplente deste, o Gerente da
Procuradoria Fiscal do Estado.

Exercícios
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(AFRE-SC/2018-FCC) Suponha que a empresa “Novo Milênio S.A.”, localizada em
Joinville/SC, tenha recebido notificação fiscal reclamando pagamento de ICMS
relativamente a determinadas operações tributadas por ela realizadas. Os funcionários do
seu departamento de contabilidade, porém, embora soubessem que o imposto relativo
àquelas operações havia sido pago, não localizaram o comprovante de pagamento para
apresentar à autoridade lançadora, antes que ela formalizasse a referida notificação fiscal.
Meses depois dessa formalização, os referidos recibos foram encontrados, comprovando
que o crédito tributário objeto da notificação estava pago antes mesmo da sua
formalização.
De acordo com a Lei Complementar nº 465/2009, o surgimento do comprovante de que o
crédito tributário tinha sido extinto, por meio de pagamento, antes da formalização da
notificação fiscal, autoriza a interposição de Pedido de:
(A) Cancelamento de notificação fiscal pelo Diretor de Administração Tributária, ouvida a
autoridade lançadora, em razão de a notificação fiscal representar exigência fiscal
manifestamente indevida.
(B) Cancelamento de notificação fiscal, que poderá ser interposto até o final do segundo ano
subsequente ao do trânsito em julgado da respectiva ação judicial de cobrança do crédito
tributário.

Exercícios

(C) Extinção de Débito Fiscal, a ser formalizado pelo contribuinte, no prazo máximo de 6
meses, contados da data em que tiver sido formalizada a notificação fiscal.
(D) Cancelamento de notificação fiscal, a ser interposto pela empresa, no prazo máximo de
2 anos, contados da data em que tiver sido formalizada a notificação fiscal.
(E) Extinção de Débito Fiscal, a ser formalizado pelo contribuinte, que só poderá interpô-lo
até o final do segundo ano subsequente ao do trânsito em julgado da respectiva ação
judicial de cobrança do crédito tributário.

Exercícios
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(AFRE-SC/2018-FCC) Uma das discussões travadas em determinado processo
administrativo tributário dizia respeito à natureza química do metal que tinha sido
comercializado pela empresa reclamante “Prata & Estanho S.A.”, de São José/SC. A
Fiscalização estadual insistia que se tratava de operações de circulação da mercadoria de
objetos feitos de prata, enquanto o contribuinte insistia que se tratava de mercadorias
feitas de estanho. Depois de muita discussão nos autos do processo, as partes concluíram
que somente uma análise química do material utilizado na fabricação daqueles objetos
poderia atestar, de maneira definitiva, o tipo do metal utilizado. Com base nos
dispositivos da Lei Complementar nº 465/2009,
(A) não seria possível a realização de perícia para dirimir essa dúvida, pois a referida Lei,
embora contemple a realização de diligência no processo administrativo tributário, não
contempla a realização de perícias nele.
(B) a realização da perícia solicitada será indeferida se o julgador considerar os elementos
nos autos suficientes para a formação da sua convicção, bem como se a verificação for
prescindível ou impraticável.

Exercícios

(C) caso seja requerida a realização de perícia, o Procurador do Estado ou a empresa “Prata
& Estanho S.A.”, ao requerê-la, deve indicar os motivos que a justifiquem, e os quesitos
referentes aos exames desejados, sendo vedado à referida empresa indicar o profissional
que deseja como perito.
(D) embora a autoridade julgadora não possa determinar, de ofício, a realização de perícias
para esse fim, ela pode determiná-la a requerimento do Procurador do Estado ou da
empresa “Prata & Estanho S.A.”.
(E) independentemente de quem tenha requerido a realização da perícia, se ela for
realizada, o seu custo correrá por conta de dotação orçamentária própria da Fazenda
Pública estadual, em razão da gratuidade do processo administrativo tributário.

Exercícios
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Art. 34. Será indeferida a realização de diligência ou perícia quando:
I - o julgador considerar os elementos nos autos suficientes para a formação da sua
convicção;
II - seja destinada a apurar fatos vinculados à escrituração comercial ou fiscal ou a
documentos que estejam na posse do requerente e que possam ser juntados aos autos;
III - a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado; ou
IV - a verificação for prescindível ou impraticável.

Exercícios

(AFRE-SC/2018-FCC) Sobre mandado de segurança, a legislação dispõe:
(A) Não se concederá mandado de segurança, quando se tratar de ato do qual caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; de decisão judicial da
qual caiba recurso com efeito suspensivo e de decisão judicial transitada em julgado.
(B) Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação, mas a autoridade
coatora não tem o direito de recorrer.
(C) Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre
todos os atos judiciais, civis e penais, sem qualquer exceção.
(D) Será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos
tributários e a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior.
(E) A legislação proíbe, sem qualquer exceção, impetrar mandado de segurança por
telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico.

Exercícios
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Art. 7º. § 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de
créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

ADIN 4.296

CTN. Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.

Exercícios

(inédita) De acordo com o entendimento jurisprudencial, pode-se afirmar que a inscrição
do débito em dívida ativa:

(A) suspende o prazo prescricional por 180 dias, qualquer que seja a natureza da dívida.

(B) suspende o prazo prescricional por 90 dias, qualquer que seja a natureza da dívida.

(C) suspende o prazo prescricional por 180 dias, desde que se trate de dívida tributária.

(D) suspende o prazo prescricional por 180, desde que se trate de dívida não tributária.

(E) não suspende o prazo prescricional.

Exercícios
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(AFRE-SC/2018-FCC) Considerando as disposições da lei complementar 465/09 do Estado
de Santa Catarina, assinale a alternativa incorreta:
A) O recorrente poderá reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma
decisão de primeira instância, desde que versem sobre assuntos conexos ou da mesma
natureza.
B) Cabe Pedido de Esclarecimento ao redator do acórdão, de quaisquer das Câmaras
estabelecidas para julgamento em segunda instância, com efeito suspensivo, no prazo de 05
(cinco) dias contados do respectivo ciente, quando a decisão recorrida for omissa,
contraditória, obscura ou deixar de apreciar matéria de fato ou de direito alegada na
petição.
C) Quando o crédito tributário exigido for maior que o devido, o Diretor de Administração
Tributária ou o Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado,
poderá interpor pedido de Cancelamento de Notificação Fiscal, ainda que parcial, devendo
ser ouvida a autoridade lançadora.
D) Quando a decisão de Câmara de Julgamento resultar de voto de desempate do
Presidente, caberá Recurso Especial, com efeito suspensivo, à Câmara Especial de Recursos,
devendo ser protocolado no prazo de 15 (quinze) dias.
E) São cabíveis perante o Tribunal Administrativo Tributário o Recurso Ordinário, o Recurso
Especial e o Pedido de Esclarecimento.

Exercícios

(Prefeitura de Caruaru/2018-FCC) A medida cautelar fiscal:

(A) pode ser ajuizada somente para tornar indisponíveis bens particulares de sócios
responsáveis pelo inadimplemento.

(B) pode ser ajuizada, em caso de crédito que não esteja definitivamente constituído,
exclusivamente contra o sócio ou diretor que esteja patrocinando a fuga de bens.

(C) só pode ser ajuizada se o crédito, definitivamente constituído, for objeto de execução
fiscal ajuizada.

(D) só pode ser ajuizada se demonstrada a inadimplência contumaz do devedor.

(E) pode ser proposta mesmo em caso de crédito tributário constituído, mas sem execução
fiscal ajuizada.

Exercícios
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Art. 1° O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito,
inclusive no curso da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias.
Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, alínea "b", e
VII, do art. 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário.

Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito
tributário ou não tributário, quando o devedor:

Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:
I - prova literal da constituição do crédito fiscal;
II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.

Art. 4° A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a indisponibilidade
dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação.
§ 1° Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do
ativo permanente, podendo, ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e aos
dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa
cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo:

Exercícios

(AFRE-SC/2018-FCC) De acordo com a Lei Complementar nº 465/2009, o Tribunal
Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina deve disponibilizar página
eletrônica, em sítio da rede mundial de computadores, onde serão publicados os atos
processuais e administrativos próprios e comunicações em geral. Considerando que uma
decisão (hipotética) do Julgador de Processos Fiscais, desfavorável ao sujeito passivo,
tenha sido publicada mediante sua disponibilização, na página eletrônica do TAT/SC, em
10 de agosto de 2018, uma sexta-feira, que os sábados e os domingos não são dias úteis e
que o único dia feriado nos meses de agosto e setembro recaiu no dia 7 de setembro,
sexta feira, a data final para o sujeito passivo recorrer ao TAT/SC, de acordo com a
referida Lei, se o desejasse, foi
(A) 25/08/18.
(B) 11/09/18.
(C) 27/08/18.
(D) 12/09/18.
(E) 28/08/18.

Exercícios
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(Inédita) De acordo com a Portaria SEF 226/01, será submetida a procedimento sumário a
consulta que versar exclusivamente sobre:

(A) concessão de crédito presumido.

(B) concessão de isenção fiscal.

(C) redução de base de cálculo.

(D) diferimento.

(E) sujeição ou não de mercadorias ao regime de substituição tributária nas operações
subsequentes.

Exercícios

(Inédita) De acordo com a legislação do TAT/SC, a ordem dos processos indicada na pauta
pode ser alterada, para dar preferência:

(A) aos processos assinalados com pedido de urgência pela Presidência do Tribunal.

(B) aos processos de maior valor.

(C) aos processos mais antigos.

(D) a pedido do contribuinte ou seu representante, presente à sessão.

(E) aos processos em que não ocorra sustentação oral.

Exercícios
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“Art. 53. A ordem dos processos indicada na pauta pode ser alterada, para dar preferência:

I - aos processos em que vá ocorrer sustentação oral;

II - a pedido do contribuinte ou seu representante, presente à sessão; ou

III - a pedido de algum conselheiro ou do representante da Fazenda.”

“Art. 52. Na elaboração da pauta de julgamento, será dada prioridade:

I - aos assinalados com pedido de urgência pela Presidência do Tribunal;

II - aos de maior valor; e

III - aos mais antigos.”

Exercícios

(Inédita) Suponha a seguinte situação: João é Procurador do Estado de SC. Seu primo,
Márcio, é sócio de uma empresa contra a qual foi emitida uma notificação fiscal exigindo,
de ofício, um valor de ICMS não recolhido. O filho de Márcio, Paulo, também é sócio de
uma empresa que foi autuada pelo Fisco catarinense. Ambas as notificações fiscais
encontram-se em julgamento na 2ª instância. Considerando o que dispõe a legislação do
TAT/SC, assinale a opção correta:
(A) João poderá para participar da sessão de julgamento dos processos envolvendo Márcio e
Paulo, pois não há previsão de impedimento para os Procuradores do Estado, mas, apenas,
para os Julgadores das instâncias do TAT/SC.
(B) João não poderá participar da sessão de julgamento de nenhum dos casos.
(C) João só poderá para participar da sessão de julgamento do processo envolvendo Paulo.
(D) João só poderá participar da sessão de julgamento de ambos os casos, se não proferir
voto.
(E) João só poderá para participar da sessão de julgamento do processo envolvendo Márcio.

Exercícios

255

256



129

(AFRE-SC/2018-FCC) A “Indústria Alimentícia Delícia Ltda.” (empresa fictícia), localizada
em Criciúma/SC, formulou, separada e respectivamente, nos meses de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2018, quatro consultas tributárias, atinentes à legislação do ICMS de
Santa Catarina. Estas consultas versaram sobre:
I. alíquotas de determinados produtos de sua produção (matéria que está sendo objeto de
medida de fiscalização já iniciada, mas que não é objeto de lavratura de notificação fiscal
em nome do consulente), em janeiro de 2018;
II. direito ao crédito do imposto, referente à aquisição de produtos para uso e consumo do
estabelecimento (matéria objeto da lavratura de notificação fiscal contra o consulente, e
que ainda está pendente de julgamento), em fevereiro de 2018;
III. base de cálculo de determinados produtos de sua produção (matéria tratada em
consulta anteriormente formulada pelo próprio consulente, mas cuja legislação sofreu
recente e profundas alterações), em março de 2018;
IV. substituição tributária de produtos de sua produção (matéria que já tinha sido objeto
de decisão proferida em processo contencioso administrativo, no qual esta indústria tinha
atuado como parte), em abril de 2018.

Exercícios

A “Indústria Sabor Catarinense” (empresa fictícia), de Chapecó/SC, também tem interesse
em beneficiar-se dos efeitos das respostas dadas às consultas formuladas pela “Indústria
Alimentícia Delícia Ltda.”, pois ambas atuam no mesmo ramo de atividade e ambas estão
sujeitas à mesma legislação tributária estadual. Nesse caso, a “Indústria Sabor
Catarinense”,
(a) deverá protocolizar consulta em seu próprio nome, pois as respostas dadas às consultas
aproveitam apenas a quem as formulou.
(b) não precisará protocolizar consulta em nome próprio, pois a resposta dada à consulta
formulada pela “Indústria Alimentícia Delícia Ltda.” se aplica a ela automaticamente.
(c) não precisará protocolizar consulta em nome próprio, desde que apresente, nos termos
da legislação e no prazo legal, o Pedido de Extensão de Efeitos de Consulta, para si, em
caráter individual.
(d) está impedida de protocolizar consulta em seu próprio nome, relativa à mesma matéria,
podendo, no entanto, solicitar à entidade representativa de sua categoria econômica, que
apresente à Secretaria da Fazenda o Pedido de Extensão de Efeitos de Consulta, solicitando
o reconhecimento do efeito vinculante da resposta dada à consulta formulada pela
“Indústria Alimentícia Delícia Ltda.”, independentemente de qualquer publicação.

Exercícios
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(e) está impedida de protocolizar consulta em seu próprio nome, mas poderá solicitar à
entidade representativa de sua categoria econômica que a protocolize em seu nome,
apenas, por tratar-se de matéria de interesse comum a todos os que estão na mesma
situação da “Indústria Alimentícia Delícia Ltda.”.

Exercícios

(AFRE-SC/2018-FCC) A “Indústria Alimentícia Delícia Ltda.” (empresa fictícia), localizada
em Criciúma/SC, formulou, separada e respectivamente, nos meses de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2018, quatro consultas tributárias, atinentes à legislação do ICMS de
Santa Catarina. Estas consultas versaram sobre:
I. alíquotas de determinados produtos de sua produção (matéria que está sendo objeto de
medida de fiscalização já iniciada, mas que não é objeto de lavratura de notificação fiscal
em nome do consulente), em janeiro de 2018;
II. direito ao crédito do imposto, referente à aquisição de produtos para uso e consumo do
estabelecimento (matéria objeto da lavratura de notificação fiscal contra o consulente, e
que ainda está pendente de julgamento), em fevereiro de 2018;
III. base de cálculo de determinados produtos de sua produção (matéria tratada em
consulta anteriormente formulada pelo próprio consulente, mas cuja legislação sofreu
recente e profundas alterações), em março de 2018;
IV. substituição tributária de produtos de sua produção (matéria que já tinha sido objeto
de decisão proferida em processo contencioso administrativo, no qual esta indústria tinha
atuado como parte), em abril de 2018.

Exercícios
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Relativamente às consultas acima mencionadas, é VEDADO o recebimento daquelas que
versem sobre:

(a) substituição tributária, direito ao crédito e alíquotas.

(b) direito ao crédito, base de cálculo e alíquotas.

(c) substituição tributária, base de cálculo e alíquotas.

(d) substituição tributária, direito ao crédito e base de cálculo.

(e) substituição tributária e alíquotas, apenas.

Exercícios

(AFRE-SC/2018-FCC) A “Indústria Alimentícia Delícia Ltda.” (empresa fictícia), localizada
em Criciúma/SC, formulou, separada e respectivamente, nos meses de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2018, quatro consultas tributárias, atinentes à legislação do ICMS de
Santa Catarina. Estas consultas versaram sobre:
I. alíquotas de determinados produtos de sua produção (matéria que está sendo objeto de
medida de fiscalização já iniciada, mas que não é objeto de lavratura de notificação fiscal
em nome do consulente), em janeiro de 2018;
II. direito ao crédito do imposto, referente à aquisição de produtos para uso e consumo do
estabelecimento (matéria objeto da lavratura de notificação fiscal contra o consulente, e
que ainda está pendente de julgamento), em fevereiro de 2018;
III. base de cálculo de determinados produtos de sua produção (matéria tratada em
consulta anteriormente formulada pelo próprio consulente, mas cuja legislação sofreu
recente e profundas alterações), em março de 2018;
IV. substituição tributária de produtos de sua produção (matéria que já tinha sido objeto
de decisão proferida em processo contencioso administrativo, no qual esta indústria tinha
atuado como parte), em abril de 2018.

Exercícios

261

262



132

Quando a referida indústria protocolizou a primeira das quatro consultas formuladas,
relativamente às alíquotas do ICMS,
(a) suspenderam-se, pelo prazo de 30 dias contados da data do referido protocolo, os
prazos para pagamento do tributo.
(b) impediu-se o início de qualquer medida de fiscalização, com relação ao consulente,
destinada à apuração de todas as infrações cometidas pelo consulente naquele exercício.
(c) suspenderam-se, desde o dia da protocolização da primeira consulta, até 45 dias após a
ciência da resposta à última consulta protocolizada, os prazos para pagamento do tributo.
(d) a protocolização não impediu, com relação ao consulente, o início de medida de
fiscalização, destinada à apuração de infrações relacionadas à substituição tributária.
(e) suspenderam-se, desde o dia seguinte ao da protocolização da primeira consulta, até 45
dias após a ciência da resposta da última consulta protocolizada, os prazos para pagamento
do tributo.

Exercícios

(TRT 11ª Região/FCC/2016) Na execução fiscal, o executado poderá oferecer embargos:

(A) no prazo de 15 dias, contados da data do oferecimento da garantia da execução.

(B) independentemente de seguro o juízo através da garantia da execução.

(C) no prazo de 15 dias, contados da citação para pagamento do débito.

(D) no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do
seguro garantia ou da intimação da penhora.

(E) no prazo de 15 dias, contados da juntadas aos autos do comprovante do depósito.

Exercícios
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(PGM-Teresina/FCC/2010) Sobre o processo judicial tributário é correto afirmar que:
(A) a ação declaratória tem por objetivo a exclusão do crédito tributário já constituído,
sendo de iniciativa do sujeito passivo.
(B) a ação anulatória de débito fiscal admite concessão de liminar para suspender a
exigibilidade da obrigação tributária até decisão final, quando a mesma será anulada se
julgado procedente o pedido anulatório.
(C) o executado na execução fiscal deve ser citado para, no prazo de três dias, pagar ou
oferecer bens à penhora.
(D) a execução fiscal deve ser proposta no prazo prescricional cujo lapso de cinco anos deve
ocorrer entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do juiz que ordena
a citação.
(E) a ação para repetição do indébito deve ser proposta no prazo de cinco anos, contados a
partir da extinção do crédito tributário que só ocorre, nos tributos com autolançamento,
com a homologação expressa ou tácita.

Exercícios

(Analista Judiciário TRT 11ª Região/2017) Acerca do processo de execução fiscal,
considere:
I. A citação deverá ocorrer preferencialmente por mandado.
II. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa exclui a de qualquer
outro Juízo, inclusive o da falência, entre outros.
III. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida for cancelada, a
execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Considerando o disposto na Lei no 6.830/1980, está correto o que se afirma APENAS em:
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) IIII.
(D) I e II.
(E) I e IIII.

Exercícios
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(Analista Judiciário/TRF 4ª Região/2014) Em sede de execução fiscal o executado citado
apresentou, no prazo de 5 dias, a exceção de pré-executividade alegando, em síntese, excesso
de execução. Sobre esta situação e considerando-se a jurisprudência dominante,
(A) não se admite, em qualquer hipótese, a exceção de pré-executividade em sede de execução
fiscal, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público pelo administrador.
(B) a exceção de pré-executividade suspende o prazo para garantir a execução fiscal, por se
tratar de matéria de ordem pública.
(C) a exceção de pré-executividade tem lugar quando o executado não tem como garantir a
execução fiscal para se defender em sede de embargos à execução, hipótese em que pode,
diante do princípio constitucional da ampla defesa, alegar toda matéria de fato e direito que
seria arguida em sede de embargos.
(D) somente tem cabimento a exceção de pré-executividade para matéria que não demande
dilação probatória, razão pela qual não pode ter por objeto a alegação de excesso de execução,
que demanda prova de que a cobrança do crédito é excessiva.
(E) a exceção de pré-executividade apresentada, ainda que seja pertinente quanto ao mérito,
relativamente ao excesso de execução, somente pode ser apresentada após decorrido o prazo
para garantia da execução.

Exercícios

OBRIGADO
Prof. Rafael Rocha
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Direito Administrativo
Revisão de véspera

Prof. Herbert Almeida

 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica (proteção à confiança)

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

Princípios
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 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

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei D. Público Típica Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei D. Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada 
por lei D. Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada 
por lei D. Privado

Serviços 
públicos Objetiva

CLT
Atividade 

econômica
Subjetiva (D. 

privado)
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Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça eederal

(FCC / AL AP / 2020)
A solicitação de expedição de passaporte para quem desejar realizar viagem
internacional deve ser feita perante o departamento competente, que é órgão
da União Federal,

a) compondo a Administração Pública Indireta e possui personalidade jurídica
própria.

b) compondo a Administração Pública Direta e possui personalidade jurídica
própria.

c) compondo a Administração Pública Direta, não possuindo personalidade
jurídica própria
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(FCC / AL AP / 2020)
d) compondo a Administração Pública Indireta, não possuindo personalidade
jurídica própria.

e) não compondo nem a Administração Direta nem a Indireta, tendo em vista a
particularidade do serviço público a ser prestado.

 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
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(FCC / SPPREV / 2019)
O poder regulamentar e o poder de polícia exercidos pela Administração pública
possuem em comum

a) a possibilidade de instituição de direitos e obrigações por meio de atos
administrativos de natureza originária.

b) a delimitação da produção de efeitos ao âmbito interno da Administração
pública.

c) o antagonismo com o poder disciplinar, posto que somente este possibilita
edição de atos normativos originários, pois os demais poderes são todos de
natureza derivada.

(FCC / SPPREV / 2019)
d) a possibilidade de projetarem efeitos externos à Administração pública,
atingindo interesses, direitos e obrigações dos administrados, respeitados os
direitos e garantias individuais

e) a identidade de fundamento com o poder hierárquico, que se destina aos
administrados integrantes da esfera funcionalmente vinculada à Administração
pública.
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Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)

Atos administrativos

O ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes,

a) será nulo, se comprovada a não ocorrência da situação exposta, pelo administrador público, na
motivação que o fundamentou

b) não se vincula à motivação se esta, conquanto exposta pelo administrador público que o pratica, não
era obrigatória.

c) vincula-se à motivação exposta na sua fundamentação apenas quando se tratar de ato discricionário.

d) tem sua eficácia vinculada à motivação exposta na sua fundamentação apenas quando se tratar de ato
vinculado.

e) não exige, quando vinculado, motivação por parte da autoridade que o pratica, visto que os motivos
que o determinam já constam da norma legal.

Atos Administrativos
Prof. Herbert Almeida

FCC – ALAP/2020
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RESPONSABILIDADE CIVIL
Pessoas jurídicas
de direito público
de direito privado, prestadoras de serviços públicos
Ações: responsabilidade objetiva – risco administrativo
Excludentes: caso fortuito/força maior, culpa exclusiva da vítima e ato exclusivo

de terceiros
Omissões:
responsabilidade subjetiva – culpa administrativa
exceto: omissão específica

Ação de regresso (resp. subjetiva do agente público)

Apostas

 Teorias (evolução)

 Irresponsabilidade;

 Civilistas (resp. subjetiva / atos de império vs. de gestão);

 Publicistas (culpa administrativa, risco administrativo e risco integral)
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(FCC / TRF 3 / 2019)
Julio exerce cargo público efetivo de motorista em uma autarquia federal e,
durante o exercício funcional, envolveu-se em acidente que causou danos
patrimoniais a terceiros. Nesse caso, no tocante ao regime de responsabilidade
civil, o referido servidor

a) responderá de forma objetiva e solidária com a autarquia.

b) não responderá em hipótese alguma, pois se trata de hipótese de
responsabilidade integral da União.

c) responderá de forma subjetiva apenas se incluído no polo passivo da ação
pelo terceiro afetado.

d) responderá de forma objetiva e subsidiária em relação à autarquia.

e) responderá de forma subjetiva e por meio de ação regressiva

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
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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)

Alípio Constâncio era Defensor Público e se aposentou do cargo público por ele desempenhado.
Ainda disposto a trabalhar, pretende exercer outro cargo público. Tal pretensão se mostra
juridicamente

a) inviável, pois não pode haver cumulação do cargo de defensor público com qualquer outro.

b) viável, desde que seja de outro cargo da área jurídica.

c) viável, desde que seja cargo de professor, cargo eletivo ou cargo comissionado declarado em
lei de livre nomeação e exoneração

d) Inviável, pois o aposentado não pode ocupar qualquer outro cargo, uma vez que se tornou
inativo.

e) viável, seja qual for o cargo pretendido.

Direito administrativo
Prof. Herbert Almeida

FCC / DPE AM / 2019
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IMPROBIDADE

Agente público

Terceiro

Espécies

Enriquecimento ilícito

Lesão ao erário

Concessão indevida de benefício

Atentam contra os princípios

 Prescrição (ação de improbidade vs. ação de ressarcimento)

Improbidade

Ato Perda dos 
bens

Ressarc. Perda da 
função

Suspensão 
D. Políticos

Multa
(323100)

Proib. rec. 
benefícios

EI

LE

CI

AP
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SERVIÇOS PÚBLICOS

Conceito: critério formal (legislação define o que é serviço público)

Concessão: pessoa jurídica ou consórcio de empresas; licitação concorrência

Permissão: pessoa física ou jurídica; licitação

Espécies de concessão:

 comum: tarifa usuário

patrocinada: tarifa usuário + contraprestação dinheiro do P.P.

 administrativa: Administração usuário direto / indireto

SERVIÇOS PÚBLICOS

 advento do termo contratual;
 encampação;
 caducidade;
 rescisão;
 anulação; e
 falência ou extinção da empresa e falecimento ou

incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Extinção
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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

REVISÃO DE VÉSPERA
SEFAZ SC

Prof. Silvio Sande
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t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande

01. (FCC/CL-DF/2018)
A empresa Dinheiro & Cia. realizou 3 aplicações financeiras em 01/12/2017 e as
características de cada uma delas são apresentadas na tabela a seguir:
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O valor total apresentado no Balanço Patrimonial da empresa, em 31/12/2017, e o efeito 
total apresentado na Demonstração do Resultado de 2017, para as três aplicações em 
conjunto foram, respectivamente, em reais,

a) 1.214.000,00 e 14.000,00

b) 1.217.500,00 e 17.500,00

c) 1.216.000,00 e 18.000,00

d) 1.214.000,00 e 16.000,00

e) 1.216.000,00 e 16.000,00

02. (FCC/AFTM/Manaus/2019)
O Balanço Patrimonial de uma empresa, em 31/12/2017, apresentava no passivo o saldo de
R$ 840.000,00 na conta Provisões, que era composto dos valores abaixo.
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Em 31/12/2018 a empresa analisou as condições destes dois processos e identificou dois
novos processos que surgiram durante o ano, sendo que as seguintes informações sobre os
processos foram obtidas junto à sua assessoria jurídica:

Na Demonstração do Resultado de 2018, o efeito total que a empresa reconheceu, em função
das provisões necessárias, foi:
(A) Receita total no valor de R$ 200.000,00.
(B) Despesa total no valor de R$ 70.000,00.
(C) Despesa total no valor de R$ 720.000,00.
(D) Despesa total no valor de R$ 270.000,00.
(E) Despesa total no valor de R$ 520.000,00.
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03. (FCC/SEFAZ-SC/2018)
Em 31/12/2016, a Cia. Conta Certa obteve um empréstimo no valor de R$ 5.000.000,00
com as seguintes características:

− Prazo total: 3 anos
− Taxa de juros compostos: 9% ao ano
− Pagamentos: parcelas iguais e anuais de R$ 1.975.273,79.
− Datas de vencimentos das parcelas: 31 de dezembro de cada ano

Para a obtenção do empréstimo, a empresa incorreu em custos de transação no valor total de 
R$ 90.000,00 e a taxa de custo efetivo da emissão foi 10% ao ano. O saldo líquido total 
apresentado para o empréstimo no balanço patrimonial de 31/12/2017, após o pagamento 
da primeira parcela, e o valor dos encargos financeiros reconhecidos no resultado de 2017 
foram, respectivamente, em reais,

a) 3.425.726,21 e 491.000,00.
b) 3.524.726,21 e 500.000,00.
c) 3.474.726,21 e 450.000,00.
d) 3.376.626,21 e 441.900,00.
e) 3.414.726,21 e 480.000,00.
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A Cia. Só Lenha adquiriu, em 31/12/2014, um equipamento por R$ 1.120.000,00,
à vista. A vida útil econômica estimada para o equipamento, na data de aquisição,
era 12 anos e o valor residual esperado era R$ 160.000,00. Em 01/01/2016, a
empresa reavaliou a vida útil do equipamento e determinou que a vida útil
remanescente seria 10 anos e o novo valor residual era R$ 80.000,00.

Prof. Silvio Sande

04(FCC/ALESE/2018)

Com base nestas informações, o valor contábil evidenciado no Balanço Patrimonial da Cia. 
Só Lenha, em 31/12/2017, foi, em reais,

A) 640.000,00.

B) 728.000,00.

C) 808.000,00.

D) 848.000,00.

E) 768.000,00.

Prof. Silvio Sande
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A Cia. Papa Legus possuía, em 31/12/2016, um ativo intangível com vida útil indefinida, 
cujo valor contábil de R$ 1.200.000,00 era composto dos seguintes valores em reais:

Custo de Aquisição ........................................................... 1.500.000,00
Perda por Desvalorização .................................................. (300.000,00)

Em dezembro de 2017, a Cia. realizou novamente o teste de recuperabilidade do ativo 
(Teste de Impairment) e obteve as seguintes informações, com valores em reais:
Valor em uso .......................................................................... 1.100.000,00
Valor justo líquido das despesas de venda ............................ 1.600.000,00

As evidências indicaram que a vida útil desse ativo continua indefinida

Prof. Silvio Sande

05(FCC/ALESE/2018)

Com base nestas informações, a Cia. Papa Legus, em dezembro de 2017,

A) não fez nenhum registro.

B) reconheceu uma perda por desvalorização no valor de R$ 100.000,00.

C) reconheceu um ganho no valor de R$ 400.000,00.

D) reconheceu um ganho no valor de R$ 300.000,00.

E) reconheceu um ganho no valor de R$ 100.000,00.

Prof. Silvio Sande
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A empresa Comercializadora de Bugigangas S.A. atua na compra e venda de produtos
populares e é contribuinte unicamente do ICMS. No início do ano de 2013, a empresa
não tinha estoque de produtos e durante o ano de 2013 as seguintes transações de
compra e venda de mercadorias foram realizadas:

1. Compra de mercadorias no valor total de R$ 115.000,00, estando incluídos neste
preço os valores de R$ 15.000,00 de IPI e R$ 12.000,00 de ICMS.

2. A empresa vendeu 60% do estoque total disponível pelo preço de R$ 74.000,00 e,
neste preço, já está incluído o valor de R$ 8.880,00 de ICMS incidente sobre a venda.

Prof. Silvio Sande

06. (FCC/SEFAZ-PI/2015)

O valor do Resultado Bruto com Vendas apresentado na Demonstração do Resultado de
2013 foi, em reais,

A) 5.000,00.
B) 3.320,00.
C) 3.880,00.
D) 12.320,00.
E) 21.200,00.

Prof. Silvio Sande
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A Cia. Bana & Lara apresentava, em 31/12/2016, os seguintes saldos em algumas contas
contábeis, com valores em reais:

Compras de mercadorias ............................................................................................................... 15.000,00
Estoque inicial de mercadorias ...................................................................................................... 35.000,00
Receita de vendas ......................................................................................................................... 64.000,00
Devolução de vendas ..................................................................................................................... 4.500,00
Estoque final de mercadorias ......................................................................................................... 20.500,00
Comissões de vendas .................................................................................................................... 7.000,00
Devolução de compras .................................................................................................................. 4.000,00
Despesas financeiras ..................................................................................................................... 2.000,00
Impostos sobre vendas .................................................................................................................. 9.000,00
Frete sobre vendas ........................................................................................................................ 3.000,00

Prof. Silvio Sande

07.(FCC/DPE-AM/2018)

Com base nestas informações, o custo das mercadorias vendidas e o lucro bruto foram, 
respectivamente, em reais,
a) 25.500,00 e 18.000,00.
b) 25.500,00 e 25.000,00.
c) 28.500,00 e 25.000,00.
d) 28.500,00 e 18.000,00.
e) 25.500,00 e 15.000,00.

Prof. Silvio Sande

307

308



155

A empresa Sucesso S.A., durante o exercício social de 2017, apresentou os saldos nas
contas abaixo, faltando apenas o saldo das despesas com vendas e das administrativas do
período

Prof. Silvio Sande

08. (FCC/SEGEP-MA/2018)

Com base nas informações acima, o total do Patrimônio Líquido do período era, em 
reais,

a) 60.000,00.

b) 130.000,00.

c) 125.000,00.

d) 160.000,00.

e) 195.000,00

Prof. Silvio Sande
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09. (FCC/ALAP/2020)
Considerando o CPC 26 (R1) − Apresentação das demonstrações contábeis e o disposto na
Lei nº 6.404/1976, é correto afirmar:

a) No balanço patrimonial, o referido pronunciamento prescreve a ordem ou o formato em
que as contas dessa demonstração contábil devem seguir, visto que a Lei nº 6.404/1976 se
isenta desse assunto.
b) As despesas na demonstração do resultado do exercício podem ser agregadas por

ordem de exigibilidade, por natureza, ou por função.
c) O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes

de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações (ou quotas) em tesouraria, os
prejuízos acumulados e as demais contas exigidas pelos Pronunciamentos Técnicos emitidos
pelo CPC.

d) A entidade brasileira que for divulgar o seu resultado do exercício e o resultado
abrangente pode escolher entre a divulgação em demonstrações separadas (demonstração
do resultado do exercício e demonstração do resultado abrangente) ou em demonstração
única conjunta.
e) As únicas demonstrações de divulgação obrigatória a todas as empresas prevista na Lei

nº 6.404/1976 são: o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado, visto que essas
são as demonstrações contábeis primárias definidas pelo CPC.
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10. (FCC/SANASA/2019)
A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG) 26 (R5) dispõe sobre a 
apresentação das demonstrações contábeis, dentre as quais o Balanço Patrimonial. Segundo a 
referida norma o Balanço Patrimonial deve ser classificado como Circulante e Não Circulante.

Para que uma conta seja considerada ATIVO CIRCULANTE, considere:

I. A empresa tem a intenção de realizar determinado bem no percurso normal de seu ciclo 
operacional.
II. A empresa almeja vender ou consumir determinado bem no percurso normal de seu ciclo 
operacional.
III. Sua realização é esperada em até 24 meses.
IV. O bem está mantido na empresa basicamente com a finalidade de ser negociado.

Está correto o que consta APENAS de
a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) III e IV.
e) I e III.
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São apresentados abaixo os Balanços Patrimoniais em 31/12/16 e 31/12/17, e a
Demonstração do Resultado de 2017 da empresa Celulares à Válvula S.A.

Prof. Silvio Sande

11. (FCC/AFTM-Manaus/2019)

Informações Adicionais:
As seguintes informações adicionais são conhecidas:
O saldo da conta imóveis existente em 31/12/16 corresponde ao custo de um terreno que foi vendido à 
vista em 2017.
− No período não ocorreu o pagamento da despesa financeira (juros).
− O aumento de capital em 2017 foi realizado parte em dinheiro (R$ 150.000,00) e parte com a 
incorporação de imóveis no valor de R$ 150.000,00.
− Do valor dos demais imóveis adquiridos em 2017, R$ 150.000,00 foram pagos com recursos obtidos 
de um novo empréstimo e o restante com recursos próprios da empresa.

Prof. Silvio Sande
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O caixa gerado nas atividades operacionais da empresa no ano de 2017 foi, em reais,

a) 519.000,00.

b) 279.000,00.

c) 189.000,00.

d) 429.000,00.

e) 609.000,00.

Prof. Silvio Sande

12. (FCC/SEFAZ-SC/2018)
A empresa comercial Compra & Venda S.A. apresentou as seguintes informações referentes
ao resultado do primeiro semestre de 2018:
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Sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos vendidos no primeiro 
semestre de 2018 foi R$ 48.000,00. Com base nessas informações, o Valor Adicionado a 
Distribuir gerado pela empresa Compra & Venda S.A., no primeiro semestre de 2018, foi, em 
reais,

a) 450.000.

b) 402.000.

c) 362.000.

d) 240.000.

e) 410.000.

13. (FCC/SEGEP-MA/2019)
A Cia. Bolo de Arroz, apresentou, em 31/12/2017, as seguintes informações a respeito das
participações societárias:

319

320



161

Sabendo que não existiam resultados não realizados entre a Cia. Bolo de Arroz e suas 
investidas, o impacto total reconhecido no resultado de 2017 da Cia. Bolo de Arroz, referente 
a essas participações societárias, foi, em reais, 

a) 101.000,00. 

b) 160.000,00. 

c) 170.000,00. 

d) 161.000,00. 

e) 240.000,00. 

14. (FCC/AFTM-Mnaus/2019)
Um contrato de arrendamento foi realizado por uma empresa para a utilização de um
equipamento industrial. O contrato será pago em 36 parcelas mensais de R$ 32.135,00 e
uma parcela adicional no valor de R$ 100.000,00 que deverá ser paga juntamente com a
36ª parcela mensal. As demais informações sobre o contrato são as seguintes:

− Data do contrato: 01/12/2018
− Taxa implícita de juros do contrato: 1,2% ao mês
− Valor presente das parcelas em 01/12/2018: R$ 1.000.000,00
− Vida útil do equipamento para a empresa: 7 anos
− Valor residual esperado de venda do equipamento pela empresa: R$ 328.000,00
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O valor total das despesas que afetaram o resultado de dezembro de 2018, decorrentes do
contrato de arrendamento citado foi, em reais:

a) 32.135,00.
b) 12.000,00.
c) 20.000,00.
d) 8.000,00.
e) 23.904,76.
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OBRIGADO
Prof. Silvio Sande

Direito Financeiro

Profa. Luciana Marinho
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Suplementares

Reforço de dotação orçamentária

Limitada ao exercício em que forem 
autorizados.

Autorizados por lei (LOA) 

Abertos por decreto do Poder 
Executivo 

Exceção ao princípio da 
exclusividade

Especial Extraordinário

Não haja dotação
orçamentária específica

Autorizados por lei especial

Abertos por decreto 

Recursos disponíveis 

Justificativa

Exceção ao princípio da
anualidade

Despesas urgentes e
imprevisíveis

Não é necessária indicar fonte 
de recursos

Abertos por medida 
provisória

Exceção ao princípio da
anualidade

Conhecimento ao PL 
após abertura

Recursos e justificativa

CRÉDITOS ADICIONAIS

FONTES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

AUMENTO

 Excesso de arrecadação.

 Superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício

anterior.

 Operações de créditos autorizadas para esse fim.

SEM 
ALTERAÇÃO

 Anulação total ou parcial de dotação.

 Reserva de contingência

 Recursos sem despesas correspondentes.
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Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não Ainda que não 
previstas no 
orçamento.

CLASSIFICAÇÃO POR 
NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, Agropecuária,  Industrial , 
Serviços, Transferências Correntes, Outras receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e Amortização de 
empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.
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DESPESA CORRENTE
Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital

ESTÁGIO DA DESPESA

Planejamento Execução

Fixação Créditos Orçamentários Licitação Empenho Liquidação Pagamento
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Empenho

Ordinário

Por estimativa

Empenho Global

• Valor Conhecido e não Parcelado
• Entrega única ( única liquidação)

• Valor não conhecido ( não fixo)
• Telefone, água, diárias...

• Conhecido e parcelado.
• Parcela a liquidação (por lote).
• Construção de uma escola.

EMPENHO PAGAMENTOLIQUIDAÇÃO

31/12

01/01

EMPENHO LIQUIDAÇÃO

INCRIÇÃO 
AUTOMÁTICA DE 
RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS

EMPENHO LIQUIDAÇÃO
INCRIÇÃO DE 

RESTOS A PAGAR  
NÃO PROCESSADOS

PAGAMENTO

PAGAMENTO

Restos a pagar
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Lei de Diretrizes Orçamentárias

Equilíbrio entre Receita e Despesas  
+ Limitação de Empenho

AMF e ARF

Programação financeira e 
cronograma mensal de desembolso 

Controle de Custo e Avaliação de 
resultado de programas

Forma e montante da Reserva de 
Contingência 

Transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas

Demonstrativo AMF

 Cumprimento das metas ano anterior.

 Metas anuais comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores.

 Evolução do patrimônio líquido (últimos três exercícios).

 Situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS do FAT.

 Estimativa da renúncia de receita.

 Margem de expansão das DOCC.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
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Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Anexos de Metas 
Fiscais

Anexos de Riscos 
Fiscais

Anexos da União

Metas anuais receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da
dívida pública.

Passivos contingentes + outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas + Providências

Políticas monetária, creditícia e 
cambial + Metas de Inflação

Geração de Despesa

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação Orçamentária
e Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO
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Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal

Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.

REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Origem dos recursos 
para seu CUSTEIO

Não afetará as metas de 
resultados fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA
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Despesas com Pessoal

 Despesa corrente.

 Despesa obrigatória de caráter continuada.

 pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência,
independentemente de empenho.

 Verificada a cada 4 meses ( Relatório de Gestão Fiscal).

Alerta

(90%)
• Tribunal de 

Contas

Prudencial
( 95%)

Ente sofre restrições:
• CRIAR  E RESTRUTURAR 

CARGOS .
• CONCEDER REAJUSTE.
• PROVER CARGOS.
• HORA EXTRA   

Limite 
Total

• O percentual terá de ser 
eliminado nos dois 

quadrimestres 
seguintes.

Despesa com 
Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3
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Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.

DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

DÍVIDA 
CONSOLIDADA

DÍVIDA PÚBLICA 
MOBILIÁRIA

REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA 

MOBILIÁRIA

OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO

CONCESSÃO DE 
GARANTIA
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TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

UNIÃO

MUNICÍPIO

Existência 
de dotação 
específica

• Pagamento de tributos, empréstimos e
financiamentos, prestação de contas.

• Limites constitucionais relativos à
educação e à saúde.

• Limites das dívidas consolidada e
mobiliária, operações de crédito, de
inscrição em Restos a Pagar e de despesa
total com pessoal.

• Previsão orçamentária de contrapartida.

Escola

Não pode:

 Transferência voluntária de recursos para pagamento de despesas com pessoal
ativo, inativo e pensionista.

 Utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
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OBRIGADA
Profa. Luciana Marinho

Português

Profª Adriana Figueiredo
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Interpretação de texto.
Ortografia oficial.
Acentuação gráfica.
Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem.
Vozes verbais.
Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal.
Sintaxe: processos de coordenação e subordinação.
Ocorrência de crase.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras.
Redação (reconhecimento de frases corretas e incorretas).
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Revisão de 4 itens do edital

Profª Adriana Figueiredo

Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que 

estabelecem 
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SUBSTANTIVO, ADJETIVO E 
ADVÉRBIO

Prof. Adriana Figueiredo

CLASSES DE 
PALAVRAS

ADVÉRBIO

SUBSTANTIVO

ADJETIVO

- É nome;
- Classe variável;
- Sempre pode vir antecedido 

de ARTIGO.

- Refere-se a substantivo;
- Classe variável.

Comprou um livro.

- Refere-se a verbo, adjetivo 
ou advérbio, exprimindo 
uma circunstância;

- Classe invariável.

Comprou um livro bom.

Ontem comprou um 
livro muito bom.
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FCC - 2019 - PREFEITURA DE RECIFE - PE - ASSISTENTE DE GESTÃO 
PÚBLICA

Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertencem
à mesma classe de palavras ambos os vocábulos sublinhados em:

A) Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. (1° parágrafo)

B) Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. (1°
parágrafo)

C) Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade
persistente são alguns dos problemas das cidades modernas. (2° parágrafo)

FCC - 2019 - PREFEITURA DE RECIFE - PE - ASSISTENTE DE GESTÃO 
PÚBLICA

D) Preferem discorrer sobre como as cidades vão se adaptar à era da
digitalização.... (2° parágrafo)

E) Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. (4° parágrafo)
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FCC - 2019 - PREFEITURA DE RECIFE - PE - ASSISTENTE DE GESTÃO 
PÚBLICA

Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertencem
à mesma classe de palavras ambos os vocábulos sublinhados em:

A) Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve
aumentar para 70% até 2050. (1° parágrafo)

B) Em termos econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. (1°
parágrafo)

C) Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade
persistente são alguns dos problemas das cidades modernas. (2° parágrafo)

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - CONSULTOR TÉCNICO 
LEGISLATIVO

Em e menos ainda o inexplicável de alguns casos. (1° parágrafo) e Um, por
exemplo, um rapaz bronco e vilão, (1° parágrafo), os termos sublinhados
constituem

A) substantivo e adjetivo, respectivamente.

B) substantivos.

C) adjetivos.

D) adjetivo e substantivo, respectivamente.

E) advérbio e adjetivo, respectivamente.

FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - CONSULTOR TÉCNICO 
LEGISLATIVO

Em e menos ainda o inexplicável de alguns casos. (1° parágrafo) e Um, por
exemplo, um rapaz bronco e vilão, (1° parágrafo), os termos sublinhados
constituem

A) substantivo e adjetivo, respectivamente.

B) substantivos.

C) adjetivos.

D) adjetivo e substantivo, respectivamente.

E) advérbio e adjetivo, respectivamente.
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

ARTIGO, PREPOSIÇÃO E 
PRONOME
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Prof. Adriana Figueiredo

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

PREPOSIÇÃO

ARTIGO

PRONOME PESSOAL Não a encontrei.

Desejava a felicidade.

Aspirava a dias melhores.

FCC - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP -
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENFERMEIRO

Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a
pedir-lhe um adiamento, alegando estar com dificuldade. Como não o convenceu,
trouxe uma porca, a única que possuía...

Os termos sublinhados na fábula constituem, respectivamente,

A) preposição − artigo − pronome

B) pronome − pronome − artigo

C) artigo − pronome − pronome

D) pronome − artigo − artigo

E) preposição − pronome − artigo
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Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a
pedir-lhe um adiamento, alegando estar com dificuldade. Como não o convenceu,
trouxe uma porca, a única que possuía...

Os termos sublinhados na fábula constituem, respectivamente,

A) preposição − artigo − pronome

B) pronome − pronome − artigo

C) artigo − pronome − pronome

D) pronome − artigo − artigo

E) preposição − pronome − artigo

FCC - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP -
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENFERMEIRO

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada em:

A) Foi até lá, abriu a geladeira e, claro, era a carne que simplesmente tinha
apodrecido (7º parágrafo)

B) Vestiu-se, foi até a loja, e comprou a geladeira nova. (8º parágrafo)

C) Durante duas noites não dormiu, fazendo a si própria cálculos e ponderações (6º
parágrafo)
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FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

D) A antiga estava estragada, e tão estragada que o homem do conserto a
aconselhara a esquecer “aquele traste” (5º parágrafo)

E) Dar de presente para o sobrinho que a ajudara com o dinheiro da inscrição? (9º
parágrafo)

FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

D) A antiga estava estragada, e tão estragada que o homem do conserto a
aconselhara a esquecer “aquele traste” (5º parágrafo)

E) Dar de presente para o sobrinho que a ajudara com o dinheiro da inscrição? (9º
parágrafo)
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

CONJUNÇÕES
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Prof. Adriana Figueiredo

VALORES 
SEMÂNTICOS 

DA 
CONJUNÇÃO 

COMO CONFORMIDADE

COMPARAÇÃO

CAUSA

Seus olhos brilhavam como estrelas no céu

Como chovia, não foram à praia.

Tudo saiu como fora planejado.

MODO Como você vai?

Prof. Adriana Figueiredo

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

Apesar de falar muito, escuta pouco.

Embora fale muito, escuta pouco.
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

FCC - DPE-RS - TÉCNICO - INFORMÁTICA 

Poderia até se pensar que é um parque mais apropriado para crianças, mas logo se
percebe que encanta mais os adultos pela perfeição e cenários realísticos do
pequeno mundo aí representado. (2°parágrafo)

Nesse fragmento, a oração iniciada pela conjunção mas expressa, em relação à
oração que a antecede, a ideia de

A) adição.
B) conclusão.
C) finalidade.
D) contraste.
E) consequência.
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FCC - DPE-RS - TÉCNICO - INFORMÁTICA 

Poderia até se pensar que é um parque mais apropriado para crianças, mas logo se
percebe que encanta mais os adultos pela perfeição e cenários realísticos do
pequeno mundo aí representado. (2°parágrafo)

Nesse fragmento, a oração iniciada pela conjunção mas expressa, em relação à
oração que a antecede, a ideia de

A) adição.
B) conclusão.
C) finalidade.
D) contraste.
E) consequência.

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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FCC - TRE-SP - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ENFERMAGEM 

FCC - TRE-SP - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ENFERMAGEM 

... mesmo que oculta, a influência de Aristóteles e de Platão... (2º parágrafo)

A conjunção da frase acima apresenta sentido

A) consecutivo.

B) causal.

C) concessivo.

D) temporal.

E) condicional.
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FCC - TRE-SP - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ENFERMAGEM 

... mesmo que oculta, a influência de Aristóteles e de Platão... (2º parágrafo)

A conjunção da frase acima apresenta sentido

A) consecutivo.

B) causal.

C) concessivo.

D) temporal.

E) condicional.

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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FCC - 2019 - PREFEITURA DE MANAUS - AM - ASSISTENTE 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROGRAMADOR

É importante guardar imagens. Porém, é mais importante viver cada momento com
intensidade. (4° parágrafo)

Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, as relações de sentido e a
correção do segmento acima estarão preservadas caso se substitua o elemento
sublinhado por

A) Conquanto
B) Embora
C) Porquanto
D) Conforme
E) Todavia

É importante guardar imagens. Porém, é mais importante viver cada momento com
intensidade. (4° parágrafo)

Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, as relações de sentido e a
correção do segmento acima estarão preservadas caso se substitua o elemento
sublinhado por

A) Conquanto
B) Embora
C) Porquanto
D) Conforme
E) Todavia

FCC - 2019 - PREFEITURA DE MANAUS - AM - ASSISTENTE 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROGRAMADOR
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - METRÔ-SP - ENFERMEIRO DO TRABALHO
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FCC - 2019 - METRÔ-SP - ENFERMEIRO DO TRABALHO

o ano em que começou a Grande Guerra, como ela fazia questão de lembrar (2º
parágrafo)

Em relação ao segmento anterior, o segmento sublinhado expressa ideia de

A) consequência.

B) conformidade.

C) comparação.

D) conclusão.

E) proporção.

FCC - 2019 - METRÔ-SP - ENFERMEIRO DO TRABALHO

o ano em que começou a Grande Guerra, como ela fazia questão de lembrar (2º
parágrafo)

Em relação ao segmento anterior, o segmento sublinhado expressa ideia de

A) consequência.

B) conformidade.

C) comparação.

D) conclusão.

E) proporção.
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

FCC - TRT - 15ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR 

Reciclar os dejetos oriundos das criações animais e dos refugos das plantações
deve ser encarado não como custo ou gasto “a mais”; mas sim como uma
excelente oportunidade (...)

O termo como do texto acima tem o mesmo valor que em:

A) Como garantir a sustentabilidade se não for possível afastarmos definitivamente
a fome, a pobreza e a miséria?

B) É preciso reciclar os dejetos oriundos das criações animais como nos foi
ensinado nas palestras sobre sustentabilidade.
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FCC - TRT - 15ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR 

C) Como a maioria dos biólogos, os ecologistas acreditam serem necessárias
medidas urgentes para que se contenham os males do efeito estufa.

D) O fato é que as autoridades não sabiam como poderiam resolver os problemas
da exploração predatória das fontes de energia.

E) Como tem sido criada uma consciência ecológica nos últimos anos, talvez seja
possível reverter os efeitos do mau uso da energia.

FCC - TRT - 15ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR 

C) Como a maioria dos biólogos, os ecologistas acreditam serem necessárias
medidas urgentes para que se contenham os males do efeito estufa.

D) O fato é que as autoridades não sabiam como poderiam resolver os problemas
da exploração predatória das fontes de energia.

E) Como tem sido criada uma consciência ecológica nos últimos anos, talvez seja
possível reverter os efeitos do mau uso da energia.
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Profª Adriana Figueiredo

CAUSA E CONSEQUÊNCIA
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CAUSA E 
CONSEQUÊNCIA

Ficou feliz porque foi aprovada.

Paranoico com o risco de plágio, ele fazia seus 
projetos em código.

#ANOTAAÍ
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FCC - 2018 - SEGEP-MA - TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIO

E aproximou-se tanto do velho filósofo, que sua sombra se projetou sobre ele.

A atuação combinada dos vocábulos em destaque articula as orações, na ordem
dada, numa relação de

A) conformidade e proporção.

B) intensidade e condição.

C) causa e consequência.

D) proporção e conformidade.

E) condição e causa.

FCC - 2018 - SEGEP-MA - TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIO

E aproximou-se tanto do velho filósofo, que sua sombra se projetou sobre ele.

A atuação combinada dos vocábulos em destaque articula as orações, na ordem
dada, numa relação de

A) conformidade e proporção.

B) intensidade e condição.

C) causa e consequência.

D) proporção e conformidade.

E) condição e causa.
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Profª Adriana Figueiredo

FCC - 2018 - SEFAZ-SC - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL -
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO (PROVA 1) 

1º e 2º PARÁGRAFOS

A punição para quem já está preso é a solitária. Não é para menos: a ausência de 
convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. Ela causa
depressão, facilita o aparecimento de doenças, aumenta a agressividade e pode
levar ao suicídio.

Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60
anos. Nas sociedades primitivas, vivíamos em constante contato, dividindo tarefas
com os membros de nossa tribo. Hoje é possível sofrer de solidão mesmo vivendo 
numa grande cidade.
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FCC - 2018 - SEFAZ-SC - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL -
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO (PROVA 1) 

5º PARÁGRAFO

Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para induzir 
o aumento do NkB artificialmente, sem expor os animais à solidão. Esses animais,
mesmo convivendo com outros de sua espécie, exibiram os sintomas da solidão,
comprovando que esse hormônio está envolvido com o aparecimento de seus
sintomas em camundongos. Como esse mesmo hormônio existe em seres 
humanos, devem ser obtidos os mesmos resultados quando esses experimentos 
forem repetidos em pessoas.

FCC - 2018 - SEFAZ-SC - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL -
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO (PROVA 1) 

PENÚLTIMO PARÁGRAFO

Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da solidão, 
ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no cérebro. Será
que é a falta de interação física que provoca a solidão, será a falta de estímulos
visuais ou olfativos, ou uma combinação desses fatores?
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FCC - 2018 - SEFAZ-SC - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL -
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO (PROVA 1) 

Identifica-se noção de causa e consequência em:

A) Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da
solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no
cérebro. (penúltimo parágrafo)

B) Como esse mesmo hormônio existe em seres humanos, devem ser obtidos os
mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas. (5º
parágrafo)

C) Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para
induzir o aumento do NkB artificialmente... (5º parágrafo)

FCC - 2018 - SEFAZ-SC - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL -
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO (PROVA 1) 

D) ... a ausência de convivência com outros seres humanos é extremamente
penosa. (1º parágrafo)

E) Hoje é possível sofrer de solidão mesmo vivendo numa grande cidade. (2º
parágrafo)
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FCC - 2018 - SEFAZ-SC - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL -
AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO (PROVA 1) 

Identifica-se noção de causa e consequência em:

A) Apesar de agora conhecermos uma molécula que provoca os sintomas da
solidão, ainda não sabemos como ela provoca o aumento dessa molécula no
cérebro. (penúltimo parágrafo)

B) Como esse mesmo hormônio existe em seres humanos, devem ser obtidos os
mesmos resultados quando esses experimentos forem repetidos em pessoas. (5º
parágrafo)

C) Em outro experimento, os cientistas empregaram um recurso genético para
induzir o aumento do NkB artificialmente... (5º parágrafo)

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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COESÃO E COERÊNCIA

FCC - 2019 - PREFEITURA DE MANAUS - AM - ASSISTENTE 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROGRAMADOR

Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência. Ficamos reféns da
superficialidade. (5° parágrafo)

Mantendo as relações de sentido e a correção, as frases acima podem ser
articuladas em um único período do seguinte modo:

A) Ao ficarem reféns da superficialidade, uma enxurrada de estímulos dispersa a
inteligência.

B) Embora ficamos reféns da superficialidade, uma enxurrada de estímulos dispersa
a inteligência.
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FCC - 2019 - PREFEITURA DE MANAUS - AM - ASSISTENTE 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROGRAMADOR

C) Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência: contudo, ficamos reféns da
superficialidade.

D) Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência, de modo que ficamos
reféns da superficialidade.

E)Conforme se ficam reféns da superficialidade, cuja enxurrada de estímulos
dispersa a inteligência.

FCC - 2019 - PREFEITURA DE MANAUS - AM - ASSISTENTE 
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROGRAMADOR

C) Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência: contudo, ficamos reféns da
superficialidade.

D) Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência, de modo que ficamos
reféns da superficialidade.

E)Conforme se ficam reféns da superficialidade, cuja enxurrada de estímulos
dispersa a inteligência.
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Profª Adriana Figueiredo

FCC - 2018 - TRT - 15ª REGIÃO (SP) - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA 
ADMINISTRATIVA
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FCC - 2018 - TRT - 15ª REGIÃO (SP) - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Caso se altere o segmento ...com mais facilidade. O realmente importante é...
(último parágrafo) para “com mais facilidade, I o realmente importante é”,
preenche corretamente a lacuna, mantendo, em linhas gerais, o sentido, a
conjunção que se encontra em:

A) mas

B) uma vez que

C) embora

D) para que

E) como

FCC - 2018 - TRT - 15ª REGIÃO (SP) - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Caso se altere o segmento ...com mais facilidade. O realmente importante é...
(último parágrafo) para “com mais facilidade, I o realmente importante é”,
preenche corretamente a lacuna, mantendo, em linhas gerais, o sentido, a
conjunção que se encontra em:

A) mas

B) uma vez que

C) embora

D) para que

E) como
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REFERENCIAÇÃO
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REFERENCIAÇÃO Pronomes 
Pessoais

Comprou um limão e o espremeu no copo.

Viu a criança correndo e deu-lhe uma bronca.

REFERENCIAÇÃO Pronomes 
Relativos

Gostou do vestido da aluna que passou no 
concurso.

Gostou do vestido da aluna que era amarelo. 
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FCC - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

FCC - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

e que agora o que lhe interessava era “o máximo possível de sabor” (3º parágrafo)
Se os textos lhes agradam, ótimo. (4º parágrafo)
Os pratos de sua especialidade, os cozinheiros os sabem de cor (5º parágrafo)

Os termos sublinhados acima referem-se, respectivamente, a:

A) Roland Barthes − estudantes − pratos

B) sabor − textos − cozinheiros

C) sabor – estudantes − cozinheiros

D) Roland Barthes − textos − pratos

E) Roland Barthes − estudantes − cozinheiros
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FCC - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

e que agora o que lhe interessava era “o máximo possível de sabor” (3º parágrafo)
Se os textos lhes agradam, ótimo. (4º parágrafo)
Os pratos de sua especialidade, os cozinheiros os sabem de cor (5º parágrafo)

Os termos sublinhados acima referem-se, respectivamente, a:

A) Roland Barthes − estudantes − pratos

B) sabor − textos − cozinheiros

C) sabor – estudantes − cozinheiros

D) Roland Barthes − textos − pratos

E) Roland Barthes − estudantes − cozinheiros

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

uma pessoa com conhecimento, com dignidade, uma pessoa que todos respeitarão
(6º parágrafo)
Era uma bela geladeira, com muitos dispositivos que ela mal conhecia (8º
parágrafo)

Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a

A) pessoa e dispositivos.

B) pessoa e ela.

C) todos e geladeira.

D) todos e dispositivos.

E) pessoa e geladeira.
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FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

uma pessoa com conhecimento, com dignidade, uma pessoa que todos respeitarão
(6º parágrafo)
Era uma bela geladeira, com muitos dispositivos que ela mal conhecia (8º
parágrafo)

Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a

A) pessoa e dispositivos.

B) pessoa e ela.

C) todos e geladeira.

D) todos e dispositivos.

E) pessoa e geladeira.

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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Ocorrência da Crase

CRASE

Fenômeno fonético

CRASE

Locuções femininas

Agradeceu à amiga.

Estava acostumado àquela situação.

Chego à noite.

À medida que a vida passa, ficamos mais 
maduros.

Vive às custas dos amigos.

Crase facultativa

Referi-me a/à minha amiga.

Referi-me a/à Ana.

Caminhou até a/à praça.
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FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - AGENTE ADMINISTRATIVO
2º PARÁGRAFO: Se resiste ..I.. ilusão de que ..II.. felicidade vem ..III.. reboque
dessas transformações, também é fato que os homens frequentemente se
desanimam com as próprias invenções.

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas I, II e III do
segundo parágrafo devem ser preenchidas, respectivamente, por:

A) à – à – à.

B) à – a – a.

C) a – a – a.

D) a – a – à.

E) à – a – à.
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FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - AGENTE ADMINISTRATIVO
2º PARÁGRAFO: Se resiste ..I.. ilusão de que ..II.. felicidade vem ..III.. reboque
dessas transformações, também é fato que os homens frequentemente se
desanimam com as próprias invenções.

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas I, II e III do
segundo parágrafo devem ser preenchidas, respectivamente, por:

A) à – à – à.

B) à – a – a.

C) a – a – a.

D) a – a – à.

E) à – a – à.

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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FCC - 2018 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA 
ADMINISTRATIVA

O sinal indicativo de crase pode ser acrescido, por ser facultativo, à expressão
destacada em:

A) Meditar é aprender a estar aqui, agora. (5° parágrafo)

B) se voltavam ávidos a técnicas milenares de relaxamento... (2° parágrafo)

C) Agora sente o sol aquecendo as escamas. (3° parágrafo)

D) o macarrão que esfria, a minha frente. (6° parágrafo)

E) Esquece as moscas. (3° parágrafo)

FCC - 2018 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA 
ADMINISTRATIVA

O sinal indicativo de crase pode ser acrescido, por ser facultativo, à expressão
destacada em:

A) Meditar é aprender a estar aqui, agora. (5° parágrafo)

B) se voltavam ávidos a técnicas milenares de relaxamento... (2° parágrafo)

C) Agora sente o sol aquecendo as escamas. (3° parágrafo)

D) o macarrão que esfria, a minha frente. (6° parágrafo)

E) Esquece as moscas. (3° parágrafo)
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VOZES VERBAIS
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Prof. Adriana Figueiredo

VOZES 
VERBAIS

Passiva

Ativa Todos compreenderam a 
questão.

Deu-se às poesias o nome de 
Primeiros CantosSintética

Analítica

A questão foi compreendida 
por todos.

O alerta foi dado.

Prof. Adriana Figueiredo

VOZES 
VERBAIS

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

Compreendeu-se a questão.

Compreenderam-se as questões.
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FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

Verifica-se a ocorrência de voz passiva no seguinte trecho:

A) O curso era algo com que sonhava havia muito tempo

B) A verdade é que ela precisava de uma geladeira nova

C) o dinheiro da inscrição (...) foi usado para pagar a prestação de uma nova

D) Amélia, 80, interrompe sonho de ter vaga na universidade

E) Mas este ano teve de desistir

FCC – 2021 – TJ SC - TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

Verifica-se a ocorrência de voz passiva no seguinte trecho:

A) O curso era algo com que sonhava havia muito tempo

B) A verdade é que ela precisava de uma geladeira nova

C) o dinheiro da inscrição (...) foi usado para pagar a prestação de uma nova

D) Amélia, 80, interrompe sonho de ter vaga na universidade

E) Mas este ano teve de desistir
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FCC – 2021 – TJ SC - ANALISTA ADMINISTRATIVO

Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e plena observância das normas de
concordância na frase:

A) Antonio Candido faz questão de deixar patente na crônica de Rubem Braga
suas altas virtudes estilísticas.

B) Exaltam-se numa boa crônica aqueles aspectos mínimos da vida que podem
ganhar plena relevância.

C) Muitas vezes ocorrem que o gênero crônica diga respeito a um texto de assunto
bastante especializado.
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FCC – 2021 – TJ SC - ANALISTA ADMINISTRATIVO

D) Não cumprem observar, para a criação das boas crônicas, nenhum estilo
previamente demarcado.

E) São várias as qualidades pelas quais se deixam marcar, em sua genialidade, a
crônica de Rubem Braga.

FCC – 2021 – TJ SC - ANALISTA ADMINISTRATIVO

Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e plena observância das normas de
concordância na frase:

A) Antonio Candido faz questão de deixar patente na crônica de Rubem Braga
suas altas virtudes estilísticas.

B) Exaltam-se numa boa crônica aqueles aspectos mínimos da vida que podem
ganhar plena relevância.

C) Muitas vezes ocorrem que o gênero crônica diga respeito a um texto de assunto
bastante especializado.
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OBRIGADA
Profª Adriana Figueiredo
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DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA SEFAZ SC - FISCAL

Prof. Paulo H M Sousa

Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

CONTATO

FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

YOUTUBE.COM/C/PROFPAULOSOUSA

T.ME/PROFPHMS
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - ALESE - Analista Legislativo - Apoio Jurídico- 2018) Manoel é juiz
federal e contribui para sistema de previdência em valores muito
superiores aos que recolhem trabalhadores submetidos ao regime da
CLT, a fim de ver garantida aposentadoria com proventos integrais.
Desconsideradas eventuais regras de transição que venham a ser
instituídas, e levando-se em conta que Manoel ainda não atingiu o
tempo necessário para a aposentação, caso aprovada reforma legislativa
que extinga o direito à aposentadoria com proventos integrais, Manoel

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(A) poderá requerer indenização contra a União, pois a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro garante que lei nova não pode gerar
enriquecimento sem causa ao atingir expectativa de direito.

(B) poderá alegar a existência de direito adquirido a receber aposentadoria
com proventos integrais, o qual passou a existir no dia em que tomou
posse na Magistratura.

(C) não poderá alegar a existência de direito adquirido a receber
aposentadoria com proventos integrais, pois não possui direito adquirido,
o qual somente existiria se tivesse trabalhado pelo tempo necessário à
aposentação.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) poderá requerer indenização contra a União, pois a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro garante que a lei nova não pode gerar
enriquecimento sem causa ao atingir direito adquirido.

(E) poderá requerer o pagamento proporcional da aposentadoria com
proventos integrais, pois a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro confere à expectativa de direito a mesma proteção dada ao
direito adquirido.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - Prefeitura de Caruaru - PE - Procurador do Município- 2018) No
tocante à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro,

(A) a repristinação normativa é regra geral.

(B) as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.

(C) a lei começa a vigorar imediatamente após sua publicação oficial, salvo
disposição contrária.

(D) a lei posterior revoga a anterior somente se for com ela incompatível
ou quando expressamente o declare.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(E) toda lei nacional destina-se à vigência indeterminada, vigorando até
que outra a modifique ou revogue, não se admitindo a edição de leis
temporárias, em razão de sua natureza geral e abstrata.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / SEFAZ/SC – 2018) Diante do advento de uma nova lei que não
apresente qualquer disposição a respeito do início de sua vigência,

A) haverá período de vacatio legis pelo prazo de noventa dias depois de
oficialmente publicada.

B) não haverá período de vacatio legis, passando a lei a ter eficácia
imediata.

C) a lei será nula, uma vez que a disposição a respeito da vacatio legis é
requisito de validade da lei.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

D) haverá período de vacatio legis pelo prazo de quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada.

E) haverá período de vacatio legis pelo prazo de um ano depois de
oficialmente publicada.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / PREFEITURA DE CARUARU-PE – 2018) Em relação às alterações
promovidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em
especial no que se refere aos interesses difusos e coletivos de
transparência, informação e participação na gestão pública, é correto
afirmar:

(A) Na edição dos atos normativos, é vedada a órgão ou Poder Público
realizar prévia consulta pública para manifestação dos interessados, sendo
autorizado, no entanto, a realização posterior de audiências públicas para
discussão de seus efeitos.

(B) O agente público somente responderá pessoalmente por suas decisões
ou opiniões técnicas na comprovação de dolo.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, não poderá impor compensação por benefícios indevidos ou
prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos
envolvidos.

(D) Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / SEFAZ-SC – 2018) Diante do advento de uma nova lei que não
apresente qualquer disposição a respeito do início de sua vigência,

(A) haverá período de vacatio legis pelo prazo de noventa dias depois de
oficialmente publicada.

(B) não haverá período de vacatio legis, passando a lei a ter eficácia
imediata.

(C) a lei será nula, uma vez que a disposição a respeito da vacatio legis é
requisito de validade da lei.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) haverá período de vacatio legis pelo prazo de quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada.

(E) haverá período de vacatio legis pelo prazo de um ano depois de
oficialmente publicada.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/ AFAP – 2019) Anacleto tem 17 anos, é viciado em tóxicos e, por
deficiência mental permanente, não exprime sua vontade de forma clara
e inteligível. Anacleto é

(A) relativamente incapaz em relação à idade e ao vício em tóxicos;
absolutamente incapaz em relação à deficiência mental permanente.

(B) relativamente incapaz em relação a todas as situações indicadas.

(C) pelas circunstâncias, absolutamente incapaz em relação a todas as
situações narradas.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) relativamente incapaz em relação à idade; absolutamente incapaz em
relação ao vício em tóxicos e à deficiência mental permanente.

(E) relativamente incapaz em relação à idade e à deficiência mental
permanente; capaz plenamente quanto ao vício em tóxicos, que
representa somente um problema de saúde pública.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/TRF-3 – 2019) Ricardo, maior de 16 anos, não consegue, por causa 
permanente, exprimir sua vontade. Nesse caso, de acordo com o Código 
Civil, Ricardo:

a) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
não correndo contra ele a prescrição.

b) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
mas contra ele corre a prescrição.

c) é incapaz, rela vamente a certos atos ou à maneira de os exercer, não 
correndo contra ele a prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) é incapaz, rela vamente a certos atos ou à maneira de os exercer, mas 
contra ele corre a prescrição.

e) não é incapaz, absoluta ou relativamente, mas contra ele não corre a 
prescrição.

 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito – 2019) Em relação aos direitos
da personalidade, é correto afirmar:

(A) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou
a intervenção cirúrgica, salvo se encontrar-se com risco de vida.

(B) É válida, com objetivo científico, apenas, a disposição gratuita do
próprio corpo, desde que no todo, para depois da morte.

(C) Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio
corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou
contrariar os bons costumes.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Como regra, os direitos da personalidade são irrenunciáveis mas
transmissíveis, podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

(E) Quando se tratar de morto, lesões a direito da personalidade podem
ser reclamadas, pleiteando-se perdas e danos, pelo cônjuge sobrevivente
ou por qualquer parente até o segundo grau.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/ CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – 2018) Os direitos de
personalidade são passíveis de

(A) desapropriação.

(B) transmissão.

(C) cessão.

(D) renúncia.

(E) prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/ AFAP – 2019) No tocante à personalidade jurídica das sociedades, 

(A) aplica-se a elas a proteção dos direitos da personalidade, possuindo 
honra objetiva - mas não subjetiva - e direito à reparação de danos 
materiais e morais. 

(B) aplica-se a elas parcialmente a proteção dos direitos da personalidade, 
possuindo honra objetiva, mas não tendo direito à reparação dos danos 
morais, embora possa indenizar-se dos prejuízos materiais. 

 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) não se aplica a elas a proteção dos direitos da personalidade, porque
são uma ficção jurídica e não possuem honra de nenhuma espécie,
podendo pleitear apenas a reparação de danos materiais.

(D) aplica-se a elas integralmente a proteção dos direitos da
personalidade, possuindo honra subjetiva e objetiva e podendo pleitear a
reparação dos danos materiais e morais.

(E) não se aplica a elas a proteção dos direitos da personalidade, que é
exclusiva às pessoas físicas, mas podem ajuizar demandas reparatórias
materiais e morais.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/ SEAD-AP – 2018) À luz do disposto no Código Civil, considere:

I. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da
personalidade.

II. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se
for possível, ainda que improvável, a morte de quem, segundo ao menos
duas testemunhas, estava em perigo de vida.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

III. Cessará, para os menores, a incapacidade, pela concessão dos pais, ou 
de um deles na falta do outro, mediante instrumento público ou particular, 
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, 
ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos. 

IV. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se 
dá ao nome. 

Está correto o que consta APENAS de 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(A) I e IV.

(B) I e II.

(C) II e IV.

(D) II e III.

(E) I e III.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TRT - 6ª Região (PE) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça
Avaliador Federal- 2018) Em relação aos bens,

a) os materiais destinados a alguma construção, mesmo que ainda não
empregados, já são considerados imóveis em razão de sua finalidade.

b) consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta.

c) são consumíveis os bens móveis que podem substituir-se por outros da
mesma espécie, qualidade e quantidade.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) os naturalmente divisíveis conservam sua divisibilidade em qualquer
situação, nada obstante a lei ou a vontade das partes em sentido
contrário.

e) os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal como regra
abrangem as pertenças, salvo disposição da lei ou do contrato em sentido
diverso.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – 2018) Em relação 
aos bens, sua classificação e espécies, 

a) consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, o direito à sucessão 
aberta. 

b) conservam sua qualidade de bens móveis os materiais destinados a 
alguma construção, enquanto não forem empregados; readquirem essa 
qualidade de bens móveis os provenientes da demolição de algum prédio. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) não perdem o caráter de bens móveis as edificações que, separadas do
solo, mas conservando sua unidade, forem removidas para outro local.

d) entre outros, consideram-se bens imóveis para efeitos legais os direitos
pessoais de caráter patrimonial e ações respectivas.

e) são divisíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da
própria substância, sendo também considerados tais os destinados à
alienação.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRT - 20ª REGIÃO – 2016) Marcos ganhou como presentes de
casamento, um quadro assinado por seu autor; um liquidificador de
marca conhecida e disponível no mercado, um relógio de parede, único,
que havia pertencido a seu bisavô, e certa quantia em dinheiro. São
considerados bens infungíveis o

a) quadro, o relógio e o dinheiro.

b) dinheiro, apenas.

c) relógio, apenas.

d) relógio e o liquidificador.

.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

e) quadro e o relógio

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TCE-PI – 2014) Considere:  

I. Dinheiro.  

II. Sacos de Arroz.  

III. Dois kilos de banana prata.  

IV. Quadro do Pintor “X” já falecido.  

De acordo com o Código Civil brasileiro, são considerados bens fungíveis 
os indicados APENAS em 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) I, II e IV.

b) II e III.

c) I e IV.

d) I, II e III.

e) III e IV.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito – 2019) Em relação aos
negócios jurídicos, é correto afirmar:

a) Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele
visa.

b) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
ampliativamente.

c) Os poderes de representação conferem-se exclusivamente por lei.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Em qualquer hipótese, a manifestação de vontade não subsiste se o seu
autor houver feito a reserva mental de não querer o que manifestou.

e) Como regra geral, o silêncio importa anuência, sendo ou não necessária
a declaração de vontade expressa.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / MPE-PE – 2018) A validade do negócio jurídico requer, além de 
outros requisitos, a celebração por agente capaz. A incapacidade relativa 
de uma das partes contratantes

a) Pode ser invocada pela outra em benefício próprio, desde que essa 
circunstância não fosse por esta conhecida por ocasião da contratação.

b) Pode ser invocada pela outra em benefício próprio, mesmo que essa 
circunstância já fosse por esta conhecida por ocasião da contratação.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) Não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, mas sempre
aproveita aos cointeressados capazes, ainda que divisível o objeto do
direito ou da obrigação comum.

d) Não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem jamais
aproveita aos cointeressados capazes, mesmo se indivisível o objeto do
direito ou da obrigação comum.

e) Não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita
aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do
direito ou da obrigação comum.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRT - 15ª REGIÃO – 2018) De acordo com o Código Civil, os
negócios jurídicos devem ser interpretados

a) Somente de acordo com a lei, defeso que os usos e princípios sejam
utilizados para esse fim.

b) Conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

c) De acordo com a moral e os bons costumes, além da lei, vedado que os
usos sejam considerados, uma vez que nosso ordenamento jurídico não é
consuetudinário.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Se benéficos ou se houver renúncia, ampliativamente, para tornar
efetivo o benefício ao favorecido pela avença.

e) Sempre literalmente, para evitar obscuridades ou contradições.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRF - 5ª REGIÃO – 2017) A incapacidade relativa de uma das partes 
de um negócio jurídico 

a) Não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. 

b) Pode ser invocada pela outra em benefício próprio, por constituir 
matéria de ordem pública. 

c) Aproveita aos cointeressados capazes, salvo se for indivisível o objeto do 
direito ou da obrigação comum. 

d) Não aproveita aos cointeressados capazes, mesmo que indivisível o 
objeto do direito ou da obrigação comum. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

e) Sempre aproveita aos cointeressados capazes.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito – 2019) Em relação à
prescrição, considere: I. Por implicar perda de direito, a renúncia da
prescrição só pode ser expressa, vedada a renúncia tácita. II. A prescrição
pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem
aproveita. III. Os prazos da prescrição, por se tratar de direitos
disponíveis, podem ser alterados por acordo das partes. IV. A prescrição
iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Está
correto o que consta APENAS em
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) III e IV.

b) I, II e IV.

c) I, II e III.

d) I e III.

e) II e IV.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Judiciária- 2019) 
Ricardo, maior de 16 anos, não consegue, por causa permanente, 
exprimir sua vontade. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Ricardo 

a) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
não correndo contra ele a prescrição. 

b) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
mas contra ele corre a prescrição.

c) é incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, não 
correndo contra ele a prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) é incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, mas
contra ele corre a prescrição.

e) não é incapaz, absoluta ou relativamente, mas contra ele não corre a
prescrição.

OBRIGADO
Prof. Paulo H M Sousa
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