


1

2



LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Adriana Figueiredo

REVISÃO DE VÉSPERA
TCE SC

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª. Adriana Figueiredo

REVISÃO DE 8 ITENS DO 
EDITAL EM 8 APOSTAS  

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.
5.5 Concordância verbal e nominal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Profª Adriana Figueiredo

5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Profª Adriana Figueiredo

RECONHECIMENTO DE 
TIPOS E GÊNEROS 

TEXTUAIS

Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 1

• TEXTO EXPOSITIVO: É AQUELE QUE EXPÕE O QUE 
SE SABE SOBRE UM ASSUNTO. 

• TEXTO ARGUMENTATIVO: É AQUELE EM QUE O 
AUTOR DEFENDE UM PONTO DE VISTA. 
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Profª Adriana Figueiredo

ATENÇÃO À DIFERENÇA ENTRE FATO E PONTO DE 
VISTA DO AUTOR.

• FATO: EM 2018 47,4% DAS PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS DE
IDADE FINALIZARAM A EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA.

• PONTO DE VISTA: O PROBLEMA DA EDUCAÇÃO É GRAVE: EM
2018, APENAS 47,4% DAS PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS DE
IDADE FINALIZARAM A EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA.

Profª Adriana Figueiredo

Assim como todas as florestas, os trechos arborizados do Ártico às vezes se incendeiam. Mas, ao
contrário de muitas florestas localizadas em latitudes médias, que prosperam ou até mesmo necessitam
de fogo para preservar sua saúde, as florestas árticas evoluíram para que queimassem apenas
esporadicamente.

As mudanças climáticas, contudo, estão remodelando essa frequência. Na primeira década do novo
milênio, os incêndios queimaram, em média, 50% mais área plantada no Ártico por ano do que em
qualquer outra década do século XX. Entre 2010 e 2020, a área queimada continuou a aumentar,
principalmente no Alasca, tendo 2019 sido um ano ruim em relação aos incêndios na região; além disso, o
ano de 2015 foi o segundo pior ano da história do local. Os cientistas descobriram que a frequência de
incêndios atual é mais alta do que em qualquer outro momento desde a formação das florestas boreais,
há cerca de três mil anos, e possivelmente seja a maior nos últimos 10 mil anos.

Os incêndios nas florestas boreais podem liberar ainda mais carbono do que incêndios semelhantes
em locais como Califórnia ou Europa, porque os solos sob as florestas em latitude elevada costumam ser
compostos por turfa antiga, que possui carbono em abundância. Em 2020, os incêndios no Ártico
liberaram quase 250 megatoneladas de dióxido de carbono, cerca da metade emitida pela Austrália em
um ano em decorrência das atividades humanas e cerca de 2,5 vezes mais do que a histórica temporada
recordista de incêndios florestais de 2020 na Califórnia.

Internet:<www.nationalgeographicbrasil.com>(com adaptações). 

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de Bombeiros
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Profª Adriana Figueiredo

Quanto à tipologia textual, predomina no texto o tipo dissertativo-expositivo.

Certo
Errado

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros

Profª Adriana Figueiredo

02. CESPE / CEBRASPE - 2022 - IBAMA - Analista Administrativo
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Profª Adriana Figueiredo

02. CESPE / CEBRASPE - 2022 - IBAMA - Analista Administrativo

O texto é predominantemente argumentativo e um dos elementos principais em
que se esteia é a evidência das provas, que se apresenta por meio de fatos
comprovados por dados estatísticos.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

03. CESPE - Instituto Rio Branco

15

16



Profª Adriana Figueiredo

Percebe-se, pelo processo construtivo do texto, que seu autor não deseja defender
a objetividade na percepção do ambiente externo, pois apenas apresenta
informações sem discuti-las de modo argumentativo.

Certo
Errado

03. CESPE - Instituto Rio Branco

Profª Adriana Figueiredo

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SERIS - AL - Agente Penitenciário
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Profª Adriana Figueiredo

Ao empregar o adjetivo “melancólica” para caracterizar “festa”, em “a melancólica
festa de punição” (primeiro parágrafo), o autor apresenta seu ponto de vista sobre
a forma de punição que se vai “extinguindo”.

Certo
Errado

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SERIS - AL - Agente Penitenciário

EMPREGO DE 
CONECTORES E DE 

OUTROS ELEMENTOS DE 
SEQUENCIAÇÃO TEXTUAL

Profª. Adriana Figueiredo
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CONJUNÇÕES

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 2

O VOCÁBULO COMO PODE TER DIFERENTES 
VALORES SEMÂNTICOS.

• CONFORMIDADE: FEZ O TESTE COMO PLANEJADO.

• COMPARAÇÃO: É BELA COMO UMA FLOR.

• CAUSA: COMO ESTAVA ESTUDANDO, NÃO FOI À FESTA.
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Profª Adriana Figueiredo

05. CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em
Formação e Capacitação

1º PARÁGRAFO
[...] O amigo de Amado e sua família estavam ausentes; tive uma primeira amostra da
hospitalidade brasileira: todo mundo achava normal instalar-se na varanda e pedir que
servissem bebidas. Amado encheu meu copo de suco de caju amarelo-pálido: ele pensava,
como eu, que se conhece um país em grande parte pela boca. [...]

A expressão “como eu” (quarto período do primeiro parágrafo) transmite ideia de
proporcionalidade.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

06. CESPE - 2019 - PGE-PE - Analista Judiciário de Procuradoria

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra
“como” (L.12) fosse substituída por conforme.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

No segundo período do primeiro parágrafo, a expressão “Uma vez que” exprime
circunstância de causa e poderia ser corretamente substituída por Como, sem
alteração do sentido original do texto.

Certo
Errado

COLOCAÇÃO DOS
PRONOMES ÁTONOS

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 3
NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL HÁ 3 PROIBIÇÕES, 1 

REGRA E 2 EXCEÇÕES.

3 PROIBIÇÕES:

1. PRÓCLISE EM INÍCIO DE ORAÇÕES: ME PERDOE.

2. ÊNCLISE AOS FUTUROS: ELE RESPODERÁ-ME.

2. ÊNCLISE AOS PARTICÍPIOS: ELE TINHA RESPONDIDO-ME.

Profª Adriana Figueiredo

1 REGRA:

• PALAVRA INVARIÁVEL É PALAVRA ATRATIVA: NÃO ME
RESPONDA.
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Profª Adriana Figueiredo

2 EXCEÇÕES:

1. APÓS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS: CHEGOU E SE
SENTOU./CHEGOU E SENTOU-SE.

2. VERBOS NO INFINITIVO: PARA ME ENVIAR./PARA ENVIAR-ME.

Profª Adriana Figueiredo

NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL, NÃO ESQUEÇA: 

• O QUE NÃO É PROIBIDO ESTÁ CORRETO: A
MENINA LEVANTOU-SE./A MENINA SE LEVANTOU.
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Profª Adriana Figueiredo

08. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - Apoio
Administrativo

No último período do primeiro parágrafo, a anteposição do pronome ‘se’ à forma
verbal ‘Trata’ prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

09. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-DF - Analista de Apoio à
Assistência Judiciária - Redes

Seria mantida a correção gramatical do texto caso, no trecho “que se havia
equipado para a viagem”, o pronome “se” fosse deslocado para depois do
particípio, escrevendo-se equipado-se.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

A correção gramatical do texto seria mantida caso, no trecho “supor que se trata
de um período” (segundo parágrafo), o pronome “se” fosse deslocado para depois
da forma verbal “trata” ― trata-se.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-AL - Soldado Combatente

Em “A jaqueira se tornou objeto de memória” (segundo parágrafo), o
deslocamento da forma pronominal “se” para logo após a forma verbal “tornou” —
escrevendo-se tornou-se — prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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DOMÍNIO DA 
ESTRUTURA 

MORFOSSINTÁTICA DO 
PERÍODO

Profª. Adriana Figueiredo

ANÁLISE SINTÁTICA

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 4
NÃO CONFUNDA SUJEITO E COMPLEMENTO 

VERBAL.

ACABARAM OS APLAUSOS.

ASSALTARAM A CASA.

Profª Adriana Figueiredo

ATENÇÃO AO SUJEITO ELÍPTICO.

O MENINO CHEGOU. ESTAVA FELIZ.
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Profª Adriana Figueiredo

Na oração “Cabia tudo em uma mala só”, o vocábulo “tudo” exerce a função de
sujeito.

Certo
Errado

12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia
Federal

Profª Adriana Figueiredo

O sujeito da oração “teriam de ser guiadas por outros seres humanos” (l. 34 e 35)
está oculto e se refere ao termo “As pessoas” (l.30).

Certo
Errado

13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo -
Especialidade: Ciências Contábeis
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Profª Adriana Figueiredo

O sujeito da forma verbal “é” (ℓ.4) está elíptico e retoma “um chamado” (ℓ.2), o
que justifica a flexão verbal na terceira pessoa do singular.

Certo
Errado

14. CESPE - 2018 - Instituto Hospital Base do Distrito Federal - Técnico
de Enfermagem

Profª Adriana Figueiredo

Na linha 5, o termo “uma queixa recorrente dos professores” é complemento da
forma verbal “Há”.

Certo
Errado

15. CESPE / CEBRASPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE -
Professor de Educação Básica - Português
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Profª Adriana Figueiredo

2º PARÁGRAFO: [...] “Situações de desequilíbrio ambiental, causadas
principalmente por desmatamento e mudanças de clima, aumentam ainda mais a
probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e 
alcancem o patamar de epidemias e pandemias”, explica a professora.

No segundo período do terceiro parágrafo, a forma pronominal ‘nos’ funciona
como complemento das formas verbais ‘atinjam’ e ‘alcancem’.

Certo
Errado

16. CESPE / CEBRASPE - 2022 - IBAMA - Técnico Ambiental

EMPREGO DO SINAL 
INDICATIVO DE CRASE

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 5
HÁ DUAS JUSTIFICATIVAS PARA CRASE:

• FENÔNEMO FONÉTICO: OBEDEÇA À PROFESSORA.

• LOUCUÇÕES FEMININAS: À NOITE, À MEDIDA QUE, À
CUSTA DE.

Profª Adriana Figueiredo

ATENÇÃO À CRASE NO PLURAL!

REFERI-ME ÀS AULAS.

REFERI-ME A AULAS.

REFERI-ME À AULAS.
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Profª Adriana Figueiredo

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros

A supressão do sinal indicativo de crase empregado no trecho “opressão à família 
de Fabiano” (sétimo parágrafo) manteria a correção gramatical do texto, assim 
como seu sentido original.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

18. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-DF - Analista de Apoio à
Assistência Judiciária - Redes

2º PARÁGRAFO: Quando a natureza atinge a existência humana, o impulso
primário é buscar o culpado mais à mão no imaginário. [...]

A supressão do sinal indicativo de crase na expressão “à mão” (primeiro período do
segundo parágrafo) alteraria o sentido do texto e prejudicaria sua coerência.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Assessor Jurídico

O emprego do sinal indicativo de crase no trecho “de caráter suplementar às
chuvas”, no terceiro parágrafo, é facultativo; portanto, a supressão desse sinal não
prejudicaria a correção gramatical do trecho

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

20. CESPE - PM-DF - 1º Tenente - Conhecimentos Básicos

O termo “às” (l.16) pode, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser
substituído por a.

Certo
Errado
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EMPREGO DOS SINAIS DE 
PONTUAÇÃO

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 6
ATENÇÃO AOS PRINCIPAIS CASOS DE USO DA 

VÍRGULA:

• PROIBIDA EM SVC: A ALUNA ESTUDAVA PORTUGUÊS.
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Profª Adriana Figueiredo

• ORAÇÕES ADJETIVAS:
o EXPLICATIVA: O ALUNO, QUE ESTUDOU, APRENDEU A 

MATÉRIA.

o RESTRITIVA: O ALUNO QUE ESTUDOU APRENDEU A MATÉRIA.

• ORAÇÕES COORDENADAS: DORMIU A NOITE TODA, 
ESTAVA CANSADO./ DORMIU A NOITE TODA, MAS ESTAVA 
CANSADO.

Profª Adriana Figueiredo

ATENÇÃO ÀS VÍRGULAS NOS ADJUNTOS 
ADVERBIAIS DE LONGA EXTENSÃO E NAS 

ORAÇÕES ADVERBIAIS DESLOCADAS: VÍRGULAS 
OBRIGATÓRIAS.

NA MAIOR PARTE DO TEMPO, A CRIANÇA BRINCAVA COM 
BONECAS.

QUANDO CHEGOU A CASA, FOI DEITAR-SE.
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Profª Adriana Figueiredo

No trecho “vemos claramente que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores,
flores e mato” (sexto período), a inserção de uma vírgula entre “vemos” e
“claramente” manteria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

21. CESPE / CEBRASPE - 2022 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência
Complementar - Área Jurídica

Profª Adriana Figueiredo

O sentido original do texto seria alterado caso a oração “que só tinha certezas" (l.1) 
fosse isolada por vírgulas.

Certo
Errado

22. CESPE - FUNPRESP-EXE - Conhecimentos Básicos
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Profª Adriana Figueiredo

2º PARÁGRAFO: [...] “Situações de desequilíbrio ambiental, causadas principalmente
por desmatamento e mudanças de clima, aumentam ainda mais a probabilidade de
que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e alcancem o
patamar de epidemias e pandemias”, explica a professora.

No segundo período do terceiro parágrafo, a supressão da vírgula empregada logo
após ‘ambiental’ alteraria o sentido do texto, mas manteria sua correção gramatical.

Certo
Errado

23. CESPE / CEBRASPE - 2022 - IBAMA - Técnico Ambiental

Profª Adriana Figueiredo

Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso o vocábulo
“exatos” (l.25) fosse isolado por vírgulas.

Certo
Errado

24. CESPE - 2018 - PM-AL - Soldado da Polícia Militar
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Profª Adriana Figueiredo

A retirada das vírgulas que isolam o trecho “para se ter segurança pública” (último
parágrafo) prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-AL - Aspirante da Polícia Militar

Profª Adriana Figueiredo

Caso fosse suprimida a vírgula empregada logo antes da preposição “sem” (terceiro
parágrafo), haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, embora seu
sentido original fosse mantido.

Certo
Errado

26. CESPE / CEBRASPE - 2022 – PETROBRAS
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EMPREGO DE ELEMENTOS 
DE REFERENCIAÇÃO, 

SUBSTITUIÇÃO E 
REPETIÇÃO

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 7
NAS QUESTÕES EM QUE A BANCA BUSCAR O 

REFERENTE DE UM PRONOME, LEMBRE-SE DE 
QUE A PROGRESSIVIDADE TEXTUAL AJUDARÁ 
VOCÊ A IDENTIFICAR AS RELAÇÕES COESIVAS. 

(O QUE VEM DEPOIS “SALVA”!).

CHAMOU A PROFESSORA DAS CRIANÇAS QUE PLANEJOU O 
MUSICAL.  
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Profª Adriana Figueiredo

27. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-DF - Analista de Apoio à
Assistência Judiciária - Redes

No período “Vivem os que podem se isolar e os que moram em aglomerados
miseráveis, em um cômodo apenas, para os quais as palavras ‘confinamento’,
‘isolamento’ ou ‘quarentena’ são piadas de mau gosto” (último parágrafo), “os
quais” tem como referente “os que moram em aglomerados miseráveis, em um
cômodo apenas”.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

28. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo -
Especialidade: Ciências Contábeis

Os adjetivos “maleáveis” e “carentes”, na linha 21, referem-se a “homens e
mulheres” (l.16).

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

Reorganização da estrutura 
de orações e de períodos 

do texto 

Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 8
SE A MUDANÇA DE POSIÇÃO DE UM TRECHO GERAR 

MUDANÇA DE REFERENTE, HAVERÁ ALTERAÇÃO 
SEMÂNTICA NA FRASE. 

APENAS AQUELA ALUNA ESTUDA.

AQUELA ALUNA APENAS ESTUDA.
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Profª Adriana Figueiredo

Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o trecho “no 
projeto estético e ideológico proposto pelo Modernismo” (primeiro parágrafo) 
poderia ser deslocado para imediatamente após o verbo “definir”, desde que o 
trecho fosse isolado por vírgulas.

Certo
Errado

29. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

Profª Adriana Figueiredo

30. CESPE / CEBRASPE - 2022 - IBAMA - Técnico Ambiental

ÚLTIMO PERÍODO: Por outro lado, para que possamos fazer melhores escolhas e
praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário que, em primeiro lugar, as
empresas realizem a produção consciente, assumindo sua verdadeira
responsabilidade pelos impactos que causam.

Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, seriam mantidos os sentidos
originais do texto e sua correção gramatical se, no último período do quarto
parágrafo, a expressão “Por outro lado” fosse deslocada para imediatamente após
o vocábulo “necessário”, caso em que deveria ser isolada por vírgulas.

Certo
Errado
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Profª. Adriana Figueiredo

Obrigada
Profª. Adriana Figueiredo
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REVISÃO TCE SC
CONTROLE EXTERNO

Prof. Herbert Almeida

Licitações Públicas
Prof. Herbert Almeida

Para começar

Baixe os slides no nosso Telegram

https://t.me/controleexterno
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CLASSIFICAÇÃO
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Funções 
Resumo

Cespe – ATCE/TCE PA/2016
O tribunal de contas que executar atividades de fiscalização sobre os atos
de gestão financeira da administração pública exercerá sua função
jurisdicional
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Natureza jurídica das fiscalizações

Competências 
constitucionais

Prof. Herbert Almeida
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I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento;

Emitir parecer prévio sobre as contas do 
Presidente

 TC: parecer prévio

 Peça técnico-jurídica

 Opinativa

 De Emissão obrigatória

 Legislativo: julgamento

Contas dos prefeitos municipais

 Governo e gestão: julgadas pela CM

 Não há julgamento ficto

 Para contrariar o parecer prévio: 2/3 membros

 Prazos:

 Prestar: 28 de fevereiro (exercício seguinte)

 Parecer prévio: antes do encerramento do exercício em que foram prestadas 
(LO, art. 50)
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Registro de atos de pessoal
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão,
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento
legal do ato concessório;

Registro de atos de pessoal

 Não concede contraditório

 Registro automático: 5 anos desde a chegada do processo

 Após o registro: defesa + 5 anos (prazo decadencial)

Súmula Vinculante 3 – Nos processos perante o TCU asseguram-se o
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar
anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de
concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
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Fiscalizar a aplicação de recursos 
transferidos voluntariam.

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres,
a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

 Repasses voluntários

 Regra da origem do recurso

 Não se aplica às transferências compulsórias

Ato

Determina a 
correção

Se não 
atendido

CD

SF
ComunicaSusta a sua 

execução

Contrato Comunica o 
CN

Determina a 
correção

Se não 
atendido

CN:

1) Susta o contrato

2) Solicita as medidas
cabíveis ao P. Executivo

TCU decidirá a 
respeito

Se o CN ou o
P. Executivo NÃO 

efetuarem as 
medidas em 90 dias
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Outras competências
Poder geral de cautela:
 Teoria dos poderes implícitos
 Ex.: afastamento temporário, decretação de indisponibilidade

dos bens, determinar a suspensão de ato ou contrato

Acesso a informações sobre recursos públicos:
 não têm poderes para determinar a quebra do sigilo

bancário;
 tem direito a acessar informações sobre financiamentos

concedidos com recursos públicos.

Controle de constitucionalidade
 Súmula 347 STF: O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições,

pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

 MS35500:
O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode
declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e
vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal. [...]

Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo
Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a
afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso
concreto, mas para toda a Administração Pública federal, extrapolando os
efeitos concretos e interpartes e tornando-os erga omnes e vinculantes .
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Não tem competência para
 Exame (registro) prévio de contratos

O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a 
aptidão para examinar, previamente, a validade de contratos 
administrativos celebrados pelo poder público. Atividade que se 
insere no acervo de competência da função executiva. É 
inconstitucional norma local que estabeleça a competência do 
tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de 
contratos firmados com o poder público.

Outras competências
Poder geral de cautela:
 Teoria dos poderes implícitos
 Ex.: afastamento temporário, decretação de indisponibilidade

dos bens, determinar a suspensão de ato ou contrato

Acesso a informações sobre recursos públicos:
 não têm poderes para determinar a quebra do sigilo

bancário;
 tem direito a acessar informações sobre financiamentos

concedidos com recursos públicos.
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É inconstitucional lei estadual que estabeleça como atribuição do
respectivo tribunal de contas o exame prévio de validade de
contratos firmados com o poder público.

Questão de prova

Outras competências

Prof. Herbert Almeida
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Decidir sobre consulta
Segundo a LOTCE, compete ao TCE (art. 1º, XV):

XV — responder consultas de autoridades competentes sobre 
interpretação de lei ou questão formulada em tese, relativas à 
matéria sujeita à sua fiscalização; e 

 Em tese (regra) / pode versar sobre caso concreto, mas resposta em tese

 Deve atender aos requisitos (regra) / Pode receber sem os requisitos se relevante

 Prejulgado: 2/3 dos conselheiros

Inédita – Prof. Herbert Almeida
As decisões do TCE SC, em processo de consulta, tomadas por no mínimo
dois terços dos Conselheiros que o compõem, têm caráter normativo e
constituem prejulgamento da tese, mas a resposta não serve como decisão
de caso concreto, que deverá ser objeto de processo específico.
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Processos de contas

Prof. Herbert Almeida

Tomada de contas especial

Tomada de contas 
especial

Omissão no dever de prestar contas

Prática de ato ilegal que implique dano ao 
erário

Desfalque ou desvioDano identificado em processo de fiscalização

falecimento do responsável ou de vacância do 
cargo (se contas não prestadas)
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Tomada de Contas Especial

O quê?

apurar os fatos

Quem?

identificar os 
responsáveis

Quanto?

quantificar o 
dano

Finalidades da TCE

DECISÕES EM PROCESSOS
DE CONTAS

Prof. Herbert Almeida
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Decisões 

Preliminar 
Sobrestar  

Diligências -> saneamento 

Regulares com ressalvasDefinitiva 

Regulares  

Irregulares

Terminativa Trancamento contas iliquidáveis

Decisões preliminares

Decisão preliminar

Sobrestamento

Diligências

Citação

Saneamento
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TAG e Prescrição

Prof. Herbert Almeida

TAG

 Suspende a aplicação de penalidades ou sanções

 Interrompe a prescrição da pretensão punitiva

 Não pode:

 Se previamente: desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos

 Em processo com decisão irrecorrível

 Objeto de TAG não homologado / TAG em execução / TAG descumprido

 180 antes das eleições na esfera de Governo.
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Prescrição

 5 anos (art. 24-E – redação anterior à LC793)

 Contado da citação / exoneração (preferencialmente a data mais recente)

Sanções

Prof. Herbert Almeida
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Sanções

 Multa por Infrações administrativos contra as finanças públicas (Lei 10.028/2000).

Sanções

Multa proporcional ao dano Até 100% do valor atualizado do dano

Multa pelo julgamento irregular das contas se débito Valor máximo atualizado pelo Tribunal

Multa pelo cometimento de infrações Valor máximo atualizado pelo Tribunal

Recomendação da inabilitação para cargo em 
comissão ou função de confiança em SC até 5 anos

Multas (jurisprudência)

 RE 1.003.433

O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito
decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente
público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
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Inabilitação cargo comissão / função confiança

Inabilitação cargo em 
comissão ou função 

de confiança

Administração pública estadual ou municipal

Dois anos (consecutivos ou não): contas 
irregulares

Julgamento por unanimidade

Prazo de até 5 anos

Cumulativamente com as demais sanções

Recomendação

Recursos

Prof. Herbert Almeida
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Recursos

a) Reconsideração;
b) Embargos de Declaração;
c) Reexame;
d) Agravo.

Recursos
Recurso Quando Efeito suspensivo Prazo

Recurso de 
reconsideração  Acórdão em processo de contas Sim 30 dias

Pedido de reexame  Acórdão em processo de registro ou de fiscalização Sim 30 dias

Pedido de reexame de 
Conselheiro  Decisão ou acórdão proferidos em qualquer processo Não 2 anos

Embargos de 
declaração

 Obscuridade, omissão ou contradição em decisão do
Tribunal Sim 10 dias

Pedido de revisão

 erro de cálculo nas contas;

 falsidade ou insuficiência de documentos;

 superveniência de documento novo.

 desconsideração de documentos com eficácia sobre a
prova produzida.

Não 2 anos

Agravo  Decisão preliminar do Tribunal Pleno e das Câmaras, bem
como de despacho do Relator Não 5 dias
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OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida

REVISÃO DE VÉSPERA – TCE-SC

Prof. Antonio Daud

DIREITO ADMINISTRATIVO E ÉTICA
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Organização Admin.
Prof. Antonio Daud

@professordaud t.me/professordaud

REGIME JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO
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LEI 14.133/2021 – LICITAÇÕES

Prof. Antonio Daud

nova lei de licitações

norma nacional 
(U, E, DF e M)

normas gerais

fixou prazo de 2 anos p/ 
revogação das seguintes 

normas:

Lei 8.666/1993*

Lei 10.520/2002 
(pregão)

Lei 12.462/2011 
(RDC)
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CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal
As normas gerais previstas pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 
14.133/2021) se aplicam obrigatoriamente 
A às contratações de todas as entidades da administração direta e indireta da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios.
B aos Poderes Legislativo e Judiciário, quando houver desempenho de atividade de 
natureza administrativa nesses poderes.
C aos contratos de operação de crédito interno, inclusive quanto à concessão de garantia, 
sendo dispensada sua aplicação quando a operação for de crédito externo.
D aos municípios apenas se houver ratificação das regras por regulamentação local, que 
deve ser aprovada na respectiva câmara municipal. 
E a qualquer contrato administrativo vigente, porque todas as disposições da Lei n.º 
8.666/1993 foram imediatamente revogadas quando a nova norma entrou em vigor.

119

120



art. 1º 

nova lei alcança

administração direta
(inclusive Legislativo e Judiciário no exercício da 

função administrativa)

autarquias

fundações públicas

fundos especiais

entidades controladas

não alcança

estatais (regras constam da Lei 13.303/2016, 
exceto crimes da NLL)

repartições no exterior 
(regul. próprio, mas "princípios básicos" da 

NLL)

contratações que envolvam recursos 
estrangeiros 

(regras próprias)

reservas internacionais 
(ato normativo do Bacen)

art. 1º 

nova lei aplica-se

compra (inclusive por encomenda)

prestação de serviços (inclusive os técnico-
profissionais especializados)

obras e serv. de arquitetura e 
engenharia

contratações de TIC

alienação de bens
locação

concessão e permissão de uso de bens 
públicos

concessão de direito real de uso de bens

não se aplica

operações de crédito e gestão da 
dívida pública 

Contratações sujeitas à legislação 
própria
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Portal Nacional de 
Contratações Públicas

Repositório de dados de licitações e contratos

Características
Centralizado

Nacional 

Principais 
informações

editais de licitação e anexos

contratos e termos aditivos

avisos de contratação direta

planos de contratação anuais

atas de registro de preços

gestão por 
comitê com 7 

representantes:

3U: Pres. República

2E: Cons. Nac. de Sec. de 
Estado da Administração

2M: Confed. Nac. de Municípios

Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

• pregão
• concorrência
• concurso
• leilão
• diálogo competitivo

Modalidades 
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Inexigibilidade

Fornecedor 
exclusivo Vedada preferência por marca

Credenciamento

Serviços técnicos

Natureza intelectual 
predominante

Notória especialização

Enumerados no art. 74

+

+

Vedada subcontratação 

Vedada para
divulgação

publicidade

Artista 
consagrado

divulgar cachê do artista

Aquisição ou
locação de imóvel

avaliação prévia do bem

inexistência de imóveis púb. dispon. 

justificativas da singular. do imóvel 

LEI 14.133/2021 – CONTRATOS

Prof. Antonio Daud
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Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/SEFAZ-CE - 2021

A sanção que declara a inidoneidade para licitar ou contratar não se sujeita a
limites mínimos de prazo, cabendo a autoridade responsável pela imposição de
condenação a fixação dos devidos parâmetros, observado o prazo máximo
estabelecido pela norma regente.
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LEI ANTICORRUPÇÃO

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr
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Situação hipotética: Uma sociedade empresária participou de processo licitatório de
determinado órgão e fraudou, mediante ajuste, o seu caráter competitivo. Assertiva: Nessa
situação, haverá responsabilização da mencionada sociedade e de seus administradores,
individualmente.

Cespe/TCE-RJ - 2021

Responsabilização administrativa 
(processo administrativo)

multa (0,1 a 20% do faturamento)

publicação extraordinária da 
condenação

Responsabilização judicial
(processo judicial)

perda dos bens, direitos e valores 
decorrentes da infração

suspensão ou interdição parcial de suas 
atividades

dissolução compulsória da pessoa 
jurídica

proibição de receber subsídios, doações 
ou empréstimos de entes públicos (1 a 

5 anos)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr

cr
ité

rio
s a

 se
re

m
 

ob
se

rv
ad

os
 n

o 
PA

F 
(1

/2
)

atuação conforme a lei e o Direito
(princ. da legalidade/juridicidade)

atendimento a fins de interesse geral
vedada a renúncia de poderes ou 

competências, total ou parcial, salvo 
autorização em lei

objetividade no atendimento do 
interesse público

vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades 

(princ. impessoalidade)

atuação segundo padrões éticos de 
probidade, decoro e boa-fé 

(princ. moralidade)

divulgação oficial dos atos administrativos 
(princ. publicidade)

ressalvadas as hipóteses de sigilo 
previstas na Constituição

adequação entre meios e fins

vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida 
superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do 

interesse público (princ. 
proporcionalidade)

133

134



cr
ité

rio
s a

 se
re

m
 

ob
se

rv
ad

os
 n

o 
PA

F 
(2

/2
)

indicação dos pressupostos de fato e de 
direito que determinarem a decisão (princ. 

motivação)

observância das formalidades essenciais à 
garantia dos direitos dos administrados 

adoção de formas simples, suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos 

administrados 

garantia dos direitos à comunicação, à 
apresentação de alegações finais, à 

produção de provas e à interposição de 
recursos

nos processos de que possam resultar 
sanções e nas situações de litígio

proibição de cobrança de despesas 
processuais ressalvadas as previstas em lei

impulsão, de ofício, do processo 
administrativo, sem prejuízo da atuação dos 

interessados

interpretação da norma administrativa da 
forma que melhor garanta o atendimento 

do fim público a que se dirige

vedada aplicação retroativa de nova 
interpretação
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ATOS ADMINISTRATIVOS

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr
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Ato administrativo discricionário publicado pelo Poder Executivo de um estado poderá ser
objeto de ação judicial, sendo vedado ao Poder Judiciário apreciar os motivos da
elaboração desse ato.

Cespe/TCE-RJ - 2021
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Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos
Decretos

Regulamentos
Resoluções
Regimentos
Deliberações 

Instruções 
Normativas

Instruções
Circulares
Ordens de 

Serviço
Portarias

Avisos
Despachos

Ofícios
Provimentos

Licenças
Autorizações

Permissões (de 
uso de bem 

público)
Admissões
Registros

Aprovações
Vistos

Homologações

Certidões
Atestados
Pareceres 
Apostilas 

Multas
Interdições

Destruição de 
coisas

Cassações 
Anulatórias

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud

A convalidação de atos administrativos possui como pressuposto a impossibilidade de
retroação dos efeitos à época em que o ato foi praticado.

Cebraspe/TC-DF - Procurador - 2021
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anulação revogação convalidação

Atos legais; inconven. 
ou inoportunos

Efeitos retroativos 
(ex tunc)

Efeitos não retroativos 
(ex nunc)

Judic. ou Admin.
Apenas 

Administração

Atos vinculados ou 
discricionários

Apenas Atos 
discricionários

Atos ilegais

Efeitos retroativos 
(ex tunc)

Atos vinculados ou 

discricionários

Atos com vício 
sanável

Apenas 
Administração

prazo de 5 anos 
(regra)

Ausência de lesão a 
3os e ao interesse 

público

dir. 
adquirido

meros atos

integram 
proced.

reaprec. 
autor. sup.

consumados irrevogáveis

OBRIGADO

Prof. Antonio Daud
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AU D IT O R IA  
GO V E R N A M E N TA L , 

CO M P L IA N C E , GE S TÃ O  
DE  RIS C O  E 

GO V E R N A N Ç AProf. Guilherme Santanna

2.3. INSTRUMENTOS DE 
FISCALIZAÇÃO

Prof. Guilherme Santanna
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Instrumentos de fiscalização
 Levantamento: conhecer a organização e funcionamento de órgão ou

entidade pública no que se refere aos aspectos COFOP; identificar
pessoas objetos e instrumentos de fiscalização; avaliar a
viabilidade/utilidade da realização de fiscalizações;

 Auditoria: examinar (verificar in loco) a legalidade e a legitimidade
dos atos de gestão, quanto aos aspectos contábil, financeiro,
orçamentário e patrimonial, assim como o avaliar o desempenho
operacional (economicidade, eficiência e eficácia dos atos) e os
resultados alcançados; subsidiar a apreciação dos atos suj. a registro.

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Instrumentos de fiscalização
 Inspeção: suprir omissões e lacunas de info., esclarecer dúvidas,

subsidiar análise de prestação de contas ou apurar
denúncias/representações quanto à legalidade, à legitimidade e à
economicidade de fatos e atos praticados;

 Acompanhamento**: examinar (legalidade e legitim. dos atos) e a
avaliar (desempenho) ao longo de um período pré-determinado.
Atividades são acompanhadas de forma seletiva e concomitante
mediante: publicações oficiais; documentos solicitados; visitas técnicas;
acesso à informação.
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Instrumentos de fiscalização

 Monitoramento: aferir/verificar o cumprimento das deliberações do
Tribunal e resultados delas advindos.

2. AUDITORIA GOVERNAMENTAL
2.2 AUDITORIA DE REGULARIDADE
E OPERACIONAL
11. ISSAIS

Prof. Guilherme Santanna
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Classificação (NAT)
 Quanto à natureza:

– Auditorias de Regularidade
• Exame da legalidade e legitim. dos atos de gestão (CFOP);

• Auditorias de conformidade e contábeis

– Auditorias Operacionais
• Objetivam examinar 4 E’s c/ finalidade de…

• (…) Av. de desempenho p/ aperf. da gestão

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Classificação (ISSAI)
 Auditoria Financeira: determinar se a informação financeira é

apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro
e o marco regulatório aplicável.

 Auditoria Operacional: determinar se intervenções, programas e
instituições estão operando em conformidade com os princípios de
economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para
aperfeiçoamento. Objetivo: responder a questões-chave de auditoria
e apresentar recomendações para aperfeiçoamento.
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Classificação (ISSAI)
 Auditoria de Conformidade: determinar se um objeto está em

conformidade com normas identificadas como critérios. É realizada
para avaliar se atividades, transações financeiras e informações
cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a
entidade auditada.

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Auditoria de Conformidade
(e Financeira)

Padrões relativ. Fixos

Opin. concisa e formato padronizado s/
dem. financeiros e conform. c/ leis e reg.

Materialidade ligada ao montante $$

Auditoria Operacional

Flexib. na  escolha de temas, objetos, mét. e 
formas de comunicação

Variação escopo e natureza (analít. e argum.)

Questão subjetiva (consid. s/ contexto)

Cebraspe / TCDF / 2021

Considerando as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI), julgue os itens a seguir.
Para conferir objetividade aos trabalhos de auditoria, a materialidade 
deve ser um critério exclusivamente quantitativo.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Cebraspe / TCDF / 2021

Considerando as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI), julgue os itens a seguir.
Nas auditorias financeiras, é o auditor quem mensura e avalia o objeto
de acordo com os critérios de risco e materialidade.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Cebraspe / TCE RJ / 2021

A respeito da auditoria governamental, julgue os itens a seguir
A contribuição da auditoria operacional limita-se ao aperfeiçoamento
da transparência, economicidade e eficiência dos processos

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Cebraspe / TCE RJ / 2021

A respeito da auditoria governamental, julgue os itens a seguir
A auditoria de conformidade envolve exclusivamente a parte
responsável pela gestão dos recursos públicos, os analistas de controle
externo e o auditor chefe do tribunal de contas.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Cebraspe / TCE RJ / 2021

Acerca da auditoria operacional, julgue os itens que se seguem.
Em auditorias realizadas regularmente, os procedimentos de
monitoramento podem fazer parte da avaliação de risco do ano
subsequente.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Cebraspe / TCE RJ / 2021

Acerca da auditoria operacional, julgue os itens que se seguem.
O auditor deve, como parte do planejamento ou da condução da
auditoria, evitar discutir os critérios da auditoria com a entidade
auditada.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Cebraspe / TCE RJ / 2021

No que se refere ao plano de auditoria baseado no risco, julgue os
itens subsequentes.
Somente após a emissão do relatório pelo tribunal de contas é que o
auditor deve dar à entidade auditada a oportunidade de comentar
sobre os achados, as conclusões e as recomendações de auditoria.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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2.4. PLANEJAMENTO; 4.1 ATIVIDADES 
PRELIMINARES; 4.2 ESCOPO
4.3 MATERIALIDADE, RISCO E RELEVÂNCIA
4.5 RISCO INERENTE, DE CONTROLE E DE 
DETECÇÃO; 4.6 RISCO DE AUDITORIA
8 MONITORAMENTO.

Prof. Guilherme Santanna

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Materialidade, Relevância e Risco
 MAnop: materialidade, relevância e vulnerabilidade são critérios de

seleção de objetos de auditoria (obs.: após revisão -> materialidade e risco)

 O critério de materialidade indica que o processo de seleção deve levar em
consideração os valores envolvidos no objeto de auditoria, pois a auditoria
deve produzir benefícios significativos.

 O critério de relevância indica que as auditorias selecionadas devem
procurar responder questões de interesse da sociedade, que estão em
debate público e são valorizadas.

 Vulnerabilidades são situações ou propriedades intrínsecas do objeto de
auditoria que podem estar associadas à ocorrência de eventos adversos.
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Materialidade, Relevância e Risco
 NAGs:

– RISCO DE AUDITORIA: é a probabilidade de o profissional de auditoria deixar
de emitir apropriadamente sua opinião e comentários sobre as transações,
documentos e demonstrações materialmente incorretos pelo efeito de
ausência ou fragilidades de controles internos e de erros ou fraudes existentes,
mas não detectados pelo seu exame, em face da carência ou deficiência dos
elementos comprobatórios ou pela ocorrência de eventos futuros incertos que
possuam potencial para influenciar os objetos da auditoria.

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Materialidade, Relevância e Risco
 NAGs:

Risco de auditoria é classificado em:

– Risco Inerente: é a possibilidade de o erro acontecer em face da não
existência de controle.

– Risco de Controle: é a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser
detectado pelos controles existentes, em face das limitações desses controles.

– Risco de Detecção: é a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser
detectado pelo profissional de auditoria governamental.
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Cebraspe / TCE RJ / 2021

Acerca do plano de auditoria baseado em risco, julge os itens
subsecutivos.
Há risco de controle quando não se consegue evitar ou detectar erro
ou fraude em um processo, mesmo que este tenha sido submetido a
um efetivo controle interno.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Planejamento e Execução (NAT)
 Planejamento e execução de auditorias

– Construção da visão geral do objeto:

I. descrição do objeto de auditoria, com as características necessárias 
a sua compreensão; 

II. legislação aplicável; 

III. objetivos institucionais, quando for o caso; 

IV. setores responsáveis, competências e atribuições; 

V. objetivos relacionados ao objeto de auditoria e riscos relevantes a 
eles associados, bem como eventuais deficiências de controle 
interno.
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Planejamento e Execução (NAT)
– Escopo da Auditoria:

Deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do
trabalho.

Definição das questões de auditoria*, a profundidade e o
detalhamento dos procedimentos, a delimitação do universo
auditável (abrangência/amplitude), a configuração da amostra
(extensão) e a oportunidade dos exames.

* elemento central na determinação do direcionamento dos trabalhos de
auditoria, das metodologias e técnicas a adotar e dos resultados que se
pretende atingir.

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Planejamento e Execução (NAT)
O programa de auditoria, elaborado com base nos elementos obtidos na
visão geral do objeto, objetiva estabelecer, diante da definição precisa
dos objetivos do trabalho, a forma de alcançá-los e deve evidenciar:

I. o objetivo e o escopo da auditoria;

II. o universo e a amostra a serem examinados;

III. os procedimentos e as técnicas a serem utilizados, os critérios de
auditoria, as informações requeridas e suas fontes, as etapas a serem
cumpridas com respectivos cronogramas;

IV. a quantificação dos recursos necessários à execução do trabalho.
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4.10 TESTES DE AUDITORIA
5. EXECUÇÃO; 5.1 TÉCNICAS E 
PROCEDIMENTOS
6 EVIDÊNCIAS. 6.1 CARACTERIZAÇÃO DE 
ACHADOS;
9. DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA

Prof. Guilherme Santanna

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Planejamento e Execução (NAT)
 Desenvolvimento dos achados.

– Achado

– Impropriedade (nat. formal)

– Irregularidade (resulta em dano ao erário)
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Planejamento e Execução (NAT)
 Atributos essenciais / Aspectos dos achados.

– Situação encontrada

– Critério de auditoria

– Causa

– Efeito (real ou potencial)

– Evidências (*)

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Planejamento e Execução (NAT)
 Evidências:

– Elementos essenciais e comprobatórios do achado

– Suficientes, adequadas, relevantes e em bases razoáveis para 
comprovar os achados e sustentar suas opiniões e conclusões.

– Atributos:

• Validade

• Confiabilidade

• Relevância

• Suficiência
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Testes e Procedimentos -
Categorias

Testes de observância

Testes substantivos

Efetivo funcionamento dos 
controles int.

S.E.V. dos dados contábeis

Testes de detalhes (transações e 
saldo)

Proced. analíticos substantivos
(rev. analítica)

Cebraspe / TCDF / 2021

Com relação à execução de auditoria governamental, julgue os itens
seguintes.
Os testes de observância dividem-se em testes de transações e saldos
e procedimentos de revisão analítica.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Exame documental – uma das técnicas mais utilizadas no âmbito do
setor público, sendo muitas vezes, por falta de conhecimento
daqueles que executam o trabalho, confundida com o próprio
trabalho; no exame documental, a equipe deverá observar se as
transações realizadas estão devidamente documentadas, se a
documentação que suporta a operação contém indícios de
inidoneidade, se a transação e a documentação suporte foram por
pessoas responsáveis e se a operação realizada é adequada em função
das atividades do órgão/entidade;

Técnicas de Auditoria

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Inspeção física – constatação “in loco”, que deverá fornecer à equipe
a certeza da existência, ou não, do objeto ou item verificado;

 Conferência de cálculos – objetiva a conferência das operações que
envolvam cálculos; na aplicação da técnica, a equipe não deve se
limitar a conferir os cálculos realizados por terceiros, fazendo-se
necessária a efetivação de cálculos próprios, que serão comparados,
ao final, com aqueles apresentados pelo fiscalizado;

 Observação – consiste em olhar como um determinado processo ou
procedimento está sendo executado por outros;

Técnicas de Auditoria
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Entrevista – consiste na elaboração de perguntas objetivando a
obtenção de respostas para quesitos previamente definidos;

 Circularização – consiste na confirmação, junto a terceiros, de fatos
alegados pela entidade; no planejamento dos trabalhos, a equipe deve
considerar as partes externas que podem ser circularizadas e os
objetivos de fiscalização que poderão ser satisfeitos pela
circularização;

Técnicas de Auditoria

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Conciliações – objetiva verificar a compatibilidade entre o saldo das
contas sintéticas com aqueles das contas analíticas, ou ainda o
confronto dos registros mantidos pela entidade com elementos
recebidos de fontes externas;

 Análise de contas contábeis – objetiva examinar as transações que
geraram lançamentos em determinada conta contábil; essa técnica
parte dos lançamentos contábeis para a identificação dos fatos e
documentos que o suportam; as contas são selecionadas em função
do objetivo geral e da sensibilidade da equipe;

Técnicas de Auditoria
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Revisão analítica – objetiva verificar o comportamento de valores
significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou
outros meios, com vistas à identificação de situações ou tendências
atípicas. Na aplicação dos procedimentos de revisão analítica, o
auditor deve considerar:

a) o objetivo dos procedimentos e o grau de confiabilidade dos
resultados alcançáveis;

b) a natureza do órgão/entidade e o conhecimento adquirido em
fiscalizações anteriores;

c) a disponibilidade de informações, sua relevância, confiabilidade
e comparabilidade.

Técnicas de Auditoria

Cebraspe / TCE RJ / 2021

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca da execução
da auditoria governamental.

Pedro, auditor público, analisou os memoriais de cálculo de férias
realizados por determinada entidade para o pagamento do benefício
de um servidor. A partir dessas informações, é correto afirmar que o
procedimento de auditoria utilizado nessa situação foi o de
conferência de cálculos.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Cebraspe / TCE RJ / 2021

Enzo, gestor de auditoria interna de empresa pública, acompanhou,
pessoalmente, a execução de inventário de determinados bens
móveis, inclusive com a aplicação de testes flagrantes, com a finalidade
de desvelar erros. Com base nessas informações, é correto afirmar que
o procedimento de auditoria utilizado por Enzo foi o de confirmação
interna.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Cebraspe / TCE RJ / 2021

Celso, analista de controle externo de determinado tribunal de contas,
durante a execução de auditoria, realizou, junto a fontes externas, a
verificação da fidedignidade das informações obtidas internamente do
órgão auditado. Com base nessas informações, é correto afirmar que o
procedimento de auditoria utilizado foi o de exame documental.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

(CESPE / TCE-RO – 2019) Nas auditorias, os seguintes procedimentos 
devem ser realizados pelos auditores governamentais:

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a denominação correta 
de cada um desses procedimentos.

B) observação; conferência de cálculos; circularização; conciliação; análise 
de contas contábeis

C) averiguação in loco; conferência de cálculos; circularização;  
conciliação; análise de contas contábeis

D) exame documental; conferência de cálculos; conciliação; 
circularização; revisão analítica

E) exame documental; conferência de cálculos; circularização; conciliação; 
revisão analítica

7 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 7.1 
RELATÓRIOS DE AUDITORIA.

Prof. Guilherme Santanna
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Comunicação de Resultados
 Auditoria Financeira:

– Opinião não modificada

– Opinião Modificada
• Conclui c/ base em evidências que as DC têm distorções relevantes

• NÃO consegue evidência p/ concluir que as DC NÃO têm distorção
relevante

Cebraspe / TCE RJ / 2021

Com relação aos relatórios de auditoria, julgue os itens a seguir.
O auditor deve modificar a opinião em seu relatório se não conseguir
obter evidência apropriada e suficiente para concluir, por exemplo, que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, não apresentam
distorções relevantes.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Cebraspe / TCE RJ / 2021

Com relação aos relatórios de auditori, julgue os itens a seguir.
Caso tenha dúvida quanto à continuidade operacional da empresa, o
auditor deve incluí-la, em seu relatório, no parágrafo de opinião com
ressalva.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Cebraspe / TCE RJ / 2021

Com relação aos relatórios de auditori, julgue os itens a seguir.
Efeitos generalizados sobre demonstrações contábeis são aqueles que
não se restringem a elementos, contas ou itens específicos das
demonstrações.

Prof. Guilherme Sant’Anna
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Comunicação de Resultados (NAT)
 Relatório de Auditoria: 

– Requisitos de Qualidade:

• Clareza
• Convicção
• Concisão
• Completude
• Exatidão

• Relevância
• Tempestividade
• Objetividade

1 COMPLIANCE APLICADA À
GESTÃO PÚBLICA. 1.1 CONCEITO, PRINCÍPIOS 
E NORMAS
12 GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO.

Prof. Guilherme Santanna
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Prof. Guilherme Sant’Anna

(Pref.de Recife – Analista – 2019) Um dos conceitos contemporâneos 
ligados à gestão de riscos no âmbito das organizações públicas e privadas 
é o de compliance, que significa 
a) mecanismo de aplicação de sanções aos responsáveis por condutas 
antiéticas e responsabilização judicial. 
b) compromisso com as finalidades institucionais, objetivando evitar o 
risco de baixa produtividade. 
c) controle de qualidade, focado na prevenção e tratamento dos riscos de 
perdas e de falhas de produção. 
d) atuação conforme as normas e regras fixadas, tendo como escopo 
evitar fraudes, ilícitos e desvios de conduta. 
e) governança corporativa, ou seja, o envolvimento de todos os 
stakeholders (agentes) no processo decisório.

Prof. Guilherme Sant’Anna

(Cebraspe / SEFAZ DF – 2020) As políticas de compliance no âmbito da
administração pública objetivam garantir que os servidores públicos
prestem contas, aos órgãos de controle, das atividades exercidas no
âmbito de suas funções.
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Prof. Guilherme Sant’Anna

(CESPE / CGE-CE – 2019) As entidades enfrentam vários riscos de origem
interna e externa. Define-se risco como
a) a possibilidade de um evento ocorrer e afetar adversamente a realização
dos objetivos.
b) a base para determinar a maneira como os objetivos serão alcançados.
c) as metas de desempenho financeiro e a salvaguarda de perdas de ativos.
d) um processo conduzido pela administração para garantir a realização dos
objetivos.
e) os requisitos de transparência estabelecidos pelas autoridades
normativas.

Prof. Guilherme Sant’Anna

(Cespe / TCE-RO - 2019) Acerca de governança no setor público, assinale a
opção correta.
A A governança de órgãos e entidades da administração pública envolve três
funções básicas: avaliar; direcionar; orientar e certificar os resultados.
B Exemplo de accountability vertical é o processo de impeachment de
presidente da República.
C O princípio de equidade na governança pública diz respeito ao zelo que os
agentes de governança devem ter pela sustentabilidade das organizações
visando a sua longevidade e incorporando considerações de ordem social e
ambiental na definição dos negócios e operações.
D A governança no setor público pode ser analisada sob as seguintes
perspectivas: sociedade e Estado; entes federativos, esferas de poder e políticas
públicas; órgãos e entidades; e atividades intraorganizacionais.
E Os componentes dos mecanismos de governança pública são assinalados pela
liderança, pelo comando e pelo controle.
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Prof. Guilherme Sant’Anna

Amostragem
 Testar uma quantidade suficiente de itens para tirar conclusões sobre 

a população da qual a amostra é selecionada. 
 Ao desenhar uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar: 

objetivo do procedimento e as características da população.
 Estatística (quantitativa) / Não estatística (qualitativa)

Prof. Guilherme Sant’Anna

Matrizes
 Matriz de Achados : estrutura o desenvolvimento dos achados,

explicitando, para cada um, a situação encontrada, o critério adotado,
as causas, os efeitos, as evidências e as propostas de
encaminhamento.

 Matriz de Planejamento: organiza o planejamento. Relaciona, a partir
do enunciado do objetivo da fiscalização, as diversas questões de
auditoria e, para responder a cada uma, quais as informações
requeridas, as fontes de informações, os procedimentos e os possíveis
achados, além da indicação do membro da equipe responsável pela
execução do procedimento, do período em que os procedimentos
deverão ser aplicados e da estimativa de custo da fiscalização.
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Prof. Guilherme Sant’Anna

Matrizes
 Matriz de Responsabilização - Documento que permite a verificação

da responsabilidade pelo achado. Apresenta, para cada achado, o
nome e a função ou a razão social do responsável, a conduta por ele
praticada, o nexo de causalidade entre a conduta e o achado, e a
análise da culpabilidade.
• Deve ser preenchida sempre que houver achados que se constituam

em irregularidades e somente para esses achados.

Obrigado
» @profguilhermesantanna

» t.me/profguilhermesantanna
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Organização Admin.
Prof. Antonio Daud

Conhecimentos Sobre Santa 
Catarina

Prof. Sérgio Henrique

Aspectos naturais

Prof. Sérgio Henrique
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

 Mata Atlântica, Mares de Morros – Floresta ombrófila mista
 Lages, São Joaquim (> PIB agropecuário).
 Ponto mais alto: Bom retiro-Morro da Boa Vista 1827m
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

 Mata de Araucárias – Floresta ombrófila mista.
 Empresas de colonização, ferrovias e a exploração da madeira.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Campos do planalto catarinense e floresta Estacional Semidecidual
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1. Ainda que represente pouco mais de 1% do território
brasileiro, Santa Catarina apresenta uma geografia rica e
diversificada. Seu relevo, clima, vegetação e hidrografia tornam
o Estado singular. E com posição estratégica para a navegação e
com litoral rico em recursos e com importantes portos.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

2. A vegetação também apresenta variedade ao longo do
território. Na região litorânea e nas serras costeiras predomina a
Mata Atlântica. As regiões Serrana e Meio-Oeste apresentam
Mata de Araucária, além dos Campos do Planalto com
características mais campestres e na região Oeste predomina a
Mata Caducifólia (que perde as folhas no inverno).

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Temperado o u subtropical: mesotérmico, maior amplitude anual, quatro estações
definidas, chuvas bem distribuídas.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Baía da Babitonga e usina de Machadinho, no rio Pelotas
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

 A região serrana divisor de águas. Vertente atlântico e interior.

 Planalto: Itá –rio Uruguai-, Machadinho –rio pelotas, afluente do Uruguai - e Barra Grande – 
Pelotas, próximo ao Canoas.

 Planície: 1° Hidrovia: Joinville e São Francisco do Sul, passando pelo Rio Cachoeira, Lagoa do 
Saguaçu e Baía Babitonga.

Urbanização e cidades

Prof. Sérgio Henrique
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

1. Quando foi criada a capitania de Santa Catarina em 1738
existiam três vilas: Nsa Senhora da Graça do São Francisco (São
Francisco do Sul), Nossa Senhora do Desterro (Florianópolis) e
Santo Antônio dos Anjos (Laguna).

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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2. Os nomes dos municípios do extremo Oeste Catarinense
testemunham a influência da cultura indígena e também da
paisagem natural, por exemplo Iraceminha, Cunhã Porã,
Cunhataú, Serra Alta, Pinhalzinho e Palmitos.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

3. Os municípios mais ricos de Santa Catarina estão na Grande 
Florianópolis e no leste do Vale do Itajaí e Norte Catarinense.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Florianópolis: 3° PIB, 2° Pop, IDH 0,847 maior que SC 0,774
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4. O maiores PIBs municipais são Joiville, itajaí e Florianópolis,
que são também os maiores PIBs no setor terciário, que é mais
desenvolvido em Joinville e Florianópolis.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

5. Os municípios com maior PIB agropecuário são São Joaquim,
Campos Novos, Região Serrana, Canoinha e Mafra, no norte
catarinense, e Antônio Carlos na Grande Florianópolis.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Redes urbanas: Polarização e centralidade.
Vários núcleos intermediários: dividem a centralidade com a capital.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

6. A rede urbana de Santa Catarina tem sua influência dividida
com 10 capitais regionais, por isso é tão baixo o tempo de
deslocamento da população para acesso à bens e serviços, e
baixa a centralidade da capital.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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7. São Joaquim e Campos Novos estão localizados na Região
Serrana, cuja paisagem é caracterizada pelos chapadões
interiores.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

ERRADO

8. Florianópolis carrega as fortes marcas da colonização alemã,
que foi a predominante após a colonização vicentina.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

ERRADO
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Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

9. A Região Metropolitana de Florianópolis centraliza os fluxos
no território Catarinense, que é caracterizado pela alta
polarização da capital e poucos municípios intermediários.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

ERRADO
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10. Santa Catarina possui dez metrópoles estaduais e
Florianópolis é uma metrópole de escala nacional, de acordo
com o IBGE.

Geografia de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

População e Aspectos Históricos

Prof. Sérgio Henrique
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Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Há 21 comunidades quilombolas, com população maior que 4.500
habitantes, distribuídas em 26 municípios.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

25 Terras e Reservas Indígenas ocupadas pelos povos Kaingang, Guarani e Xokleng
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Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Transição demográfica: Maioria adultos (bônus demográfico), processo de envelhecimento.
 População maior que 7.338.000 e maior que 516.000 na capital.
 Povoamento: 65km2

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique
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1. A população de Santa Catarina é formada
predominantemente por descendentes de brancos europeus e
indígenas. Os negros em nada contribuíram para a formação da
população e do território de Santa Catarina.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

ERRADO

2. Muitos habitantes de Florianópolis são descendentes de 
colonos que aqui chegaram no século 18, vindos de algumas 
ilhas do Atlântico. Deles herdaram o típico falar “manezinho”, 
bem como hábitos, tradições e culinária dos açorianos enviados 
por Portugal para povoar o sul.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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3. A população catarinense assim como em todo Brasil é
miscigenada de branco, índio e negro, devido ao nosso processo
de formação colonial. A forte herança europeia, portuguesa,
italiana e alemã é devido ao estímulo do Estado Imperial à
imigração europeia, no século XIX.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

4. O litoral catarinense era ocupado por índios carijós aqui
encontrados pelo navegador português Juan Dias Solis em 1515.
Ele deu o nome de “Baía dos Perdidos” às águas entre a Ilha de
Santa Catarina e o continente por conta do naufrágio de uma
embarcação no local.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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5. Há controvérsias em relação ao nome do estado, ora atribuem
a Sebastião Caboto por ter dado o nome em homenagem à sua
esposa, Catarina Medrano e outros acreditam que o nome faça
referência à Santa Catarina de Alexandria, santa da Igreja
Católica.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

6. Mesmo sendo visitada em 1515, Santa Catarina só começou a
ser povoada anos depois, em 1637 com a chegada dos
bandeirantes. Eles iniciaram a ocupação do que hoje é
Florianópolis, antigamente denominada Nossa Senhora do
Desterro.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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7. Em 1739, o estado foi considerado o posto mais avançado da
América do Sul ocupado pelos portugueses, gerando cobiça dos
espanhóis que decidiram invadir a ilha em 1777. Eles expulsaram
os moradores e a ilha só seria devolvida a Portugal após o
Tratado de Santo Ildefonso, assinado também em 1777.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

8. Os primeiros imigrantes europeus chegaram em 1829,
instalando diversas colônias. Eram alemães e italianos,
principalmente. Santa Catarina é um estado da região Sul, com
295 municípios. Possui uma área de 95.737,954 km² e faz limite
com Paraná, Rio Grande do Sul, Oceano Atlântico e com a
província argentina de Misiones.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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9. A distribuição da população catarinense é bastante 
homogênea nas diferentes mesorregiões, em que o povoamento 
é bem distribuído. 

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

ERRADO

10. O índice de desenvolvimento humano, IDH, é alto em Santa
Catarina, maior que o Estado é o IDH de Florianópolis,
ligeiramente menor que o nacional.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

ERRADO
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11. O crescimento populacional de Santa Catarina é expressivo
nas duas últimas décadas. As razões são o crescimento natural
da população e as imigrações, pois o desempenho econômico
catarinense, as ofertas de emprego e a qualidade de vida são
grandes atrativos.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

Aspectos econômicos

Prof. Sérgio Henrique
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1. Com um crescimento de 10.3%, a produção industrial de Santa
Catarina superou, com folga, o dobro da média nacional, de
4,3%, representando o segundo maior crescimento entre os 14
estados pesquisados. Os dados divulgados nesta semana são do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes
ao acumulado de 2021.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

2. O setor metalúrgico foi o que mais impulsionou o crescimento
da produção indústria de 2021 com uma expansão significativa
de +42,3%, seguido pelo automobilístico (+ 39,2%) e o de
máquinas e equipamentos (+22,5%). O segmento do vestuário e
acessórios (+19,1%) e de têxteis (+14,5%) também tiveram
crescimento destacado. O único segmento que retraiu foi o de
produtos alimentícios (-10,4%).

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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3. Além da produção econômica voltada para o mercado interno,
o Estado teve desempenho positivo e acima da média no que se
refere também ao comércio exterior. A economia é terciarizada,
e a agropecuária tem uma pequena participação nos valores
adicionados ao PIB.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

4. Segundo maior produtor nacional de arroz, Santa Catarina
inicia a safra com expectativa de colher 1,2 milhão de toneladas
do cereal em 2022. O estado é líder nacional em produtividade e
conta com mais de cinco mil famílias produtoras.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO
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5. A economia catarinense é bastante diversificada e está
organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões
do Estado. A diversidade de climas, paisagens e relevos estimula
o desenvolvimento de inúmeras atividades, da agricultura ao
turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e
permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma
área.

Geografia e História de Santa Catarina
Prof. Sérgio Henrique

CERTO

Prof. Sérgio Henrique

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique

255

256



Obrigado

Prof. Sérgio Henrique

DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª. Nelma Fontana
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Aplicabilidade das normas constitucionais

1. (2020/CESPE/SEFAZ-AL) Em se tratando de norma constitucional contida, 
enquanto não sobrevier condição que reduza sua aplicabilidade, considera-se 
plena sua eficácia.
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2. (2020/CESPE/SEFAZ-AL) O grau de eficácia de uma norma constitucional não
pode ser aferido a partir da sua entrada em vigor, sendo necessária, para tal
aferição, a verificação da incidência da lei em um caso concreto.

3. (2019/CESPE/SEFAZ-RS) Os itens a seguir apresentam proposições normativas
a respeito da eficácia das normas constitucionais.
I A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da
administração pública.
II É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social, o piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.
III Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus
efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus
executores ou agentes.
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IV A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos
autônomos, nos termos da Constituição Federal de 1988.
São normas de eficácia limitada apenas as proposições normativas apresentadas
nos itens
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

CPI

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço
de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo
suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
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4. (CESPE/CEBRASPE/Ministério da Economia) Uma CPI possui atribuições
investigatórias que lhe são inerentes, como ordenar busca e apreensão de bens,
objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em espaços
domiciliares, porém não tem poder jurídico para, mediante requisição a
operadoras de telefonia, determinar interceptação telefônica nem para quebrar
sigilo imposto a processo sujeito a sigilo judicial.

Atribuições do Presidente da República

1. Destaque
Compete privativamente ao Presidente da República
(...) VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos

2. Competências delegáveis
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Responsabilidade do Presidente da República

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o
Presidente da República não estará sujeito a prisão.

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

5. (CESPE/CEBRASPE/TCE-RJ) As constituições dos estados não podem estender 
aos governadores a prerrogativa do presidente da República quanto à 
impossibilidade de prisão, em crimes comuns, até sentença condenatória 
transitada em julgado.

6. (CESPE/CEBRASPE/SEFAZ-AL) É viável a extinção de órgãos públicos por meio 
de decreto do presidente da República na hipótese de redução de despesa para a 
União.

267

268



GRATA!

Profª.: Nelma Fontana

DIREITO FINANCEIRO 

PROF. LUCIANA MARINHO
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Conceito de Direito Financeiro

RECEITA 
PÚBLICA 

CRÉDITO 
PÚBLICO 

ORÇAMENTO 
PÚBLICO 

DESPESA 
PÚBLICA 

ORÇAMENTO PÚBLICO

INTEGRAÇÃO ENTRE 
PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO

PREVÊ E O PODER 
LEGISLATIVO 

AUTORIZA
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Precatórios

PAGAMENTOS 
DEVIDOS PELAS 
FAZENDAS 

SENTENÇA 
JUDICIÁRIA

ORDEM 
CRONOLÓGICA 

PROIBIDA A 
DESIGNAÇÃO DE CASOS 

OU DE PESSOAS NAS 
DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

Débitos de natureza alimentícia

salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas 

complementações, 
benefícios previdenciários e 
indenizações por morte ou 

por invalidez

PAGOS COM 
PREFERÊNCIA
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PREFERÊNCIA SOBRE TODOS OS DEMAIS 
DÉBITOS

60 (SESSENTA) ANOS DE 
IDADE

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

PORTADORES DE 
DOENÇA GRAVE

PROF. LUCIANA MARINHO

Receita Pública
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Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita
ORÇAMENTÁRIA

(Sentido estrito)

Ingresso 
EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64

Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não 
previstas no 
orçamento.
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AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

COERCITIVIDADE ORIGINÁRIA E DERIVADAS

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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PROF. LUCIANA MARINHO

Despesa Pública

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
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CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

DESPESAS 
CORRENTES

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida

PROF. LUCIANA MARINHO

Lei de Responsabilidade Fiscal
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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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DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

DÍVIDA 
CONSOLIDADA

DÍVIDA 
PÚBLICA 

MOBILIÁRIA

REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA 

MOBILIÁRIA

OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO

CONCESSÃO 
DE GARANTIA

Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

25%

CHEFE DO EXECUTIVO 

QUADRIMESTREQUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
DÍVIDA 
CONSOLIDADA 
EXTRAPOLOU

• Deve obter resultado primário (LIMITAÇÃO DE EMPENHO)
• ESTARÁ PROIBIDO DE REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA OU 

EXTERNA

• Se não recuperou no prazo, fica impedido de 
obter transferências voluntárias.
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Se for o ultimo ano do chefe do executivo? 

Primeiro 
Quadrimestre

Segundo
Quadrimestre

Terceiro
Quadrimestre

 Fica impedido de obter transferências voluntárias.

Operações de Crédito por Antecipação de Receita 
Orçamentária

ARO

Insuficiência de caixa 

10/01 10/12 

regra de ouro

• Taxa prefixada e indexada.
• Não pode ser contratado no ultimo ano do mandato

do executivo.
• Não pode ser contratado enquanto não for paga a

operação anterior.
• Impossibilidade de inserir custos extras no

empréstimo.
• Operação extra orçamentária
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Operações de Crédito ( Receita de capital) 

Requisitos:

 Autorização para a contratação.
 Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da 

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita.
 Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal 
 Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito 

externo.
 Observância a regra de ouro ( princípio do equilibro).
 Demais regras da LRF

Garantia e da Contragarantia (compromisso) 

Banco Beneficiário

Ente garantidor ( União 
ou Estado)

Empréstimo

Exige garantia

Exige contra garantia
• Maior ou igual a garantia
• Pode exigir e contra garantia

receitas tributária e
transferências constitucionais

Compromisso de 
adimplência

Se o beneficiário não paga, gera um obrigação para pagamento ao 
ente garantidor
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OBRIGADA

Prof.ª Luciana Marinho

lucianadepaulamarinho

t.me/afoparaconcursos

DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA TCE-SC

Prof. Paulo H M Sousa
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Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

@COMENDADORSOUSA
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PG/DF - Analista Jurídico 2021) Acerca da interpretação e
integração das leis e de contrato de locação de coisas, julgue os itens
subsecutivos.

No direito brasileiro, os costumes são considerados uma fonte do direito
que sempre prevalece sobre a lei.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TJ/RJ – Analista Judiciário – 2021) A respeito da eficácia da
lei no espaço, da capacidade da pessoa natural, dos contratos e da prova
do fato jurídico, julgue os itens a seguir.

I De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as
regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade
do estrangeiro domiciliado no Brasil são aquelas vigentes no local de seu
nascimento.

II São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil todos aqueles que, por causa permanente, não puderem exprimir sua
vontade.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

III A recusa da parte em se submeter à perícia médica determinada pelo 
magistrado pode ser utilizada para suprir a prova que se deseja produzir 
com o exame. 

IV Os contratos de natureza privada são informados pelo princípio da 
intervenção estatal mínima e pelo caráter excepcional de sua revisão 
contratual. 

Estão corretos apenas os itens

a) I e II. b) II e III.

c) III e IV. d) I, II e IV.

e) I, III e IV. 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) Nos contratos
internacionais, a obrigação decorrente do contrato é considerada com
constituída no lugar onde residir o oblato, conforme regra prevista na Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) De acordo com
o Código Civil, a emancipação voluntária do menor, por concessão de
ambos os pais, será feita por instrumento público, independendo de
reconhecimento judicial para produzir efeitos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) A caracterização
de ilícito civil decorrente da exposição não autorizada em nome da
pessoa em publicação que a sujeite ao desprezo público independe da
comprovação de existência de intenção difamatória.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PG/DF - Analista Jurídico 2021) Considerando que Cláudio
seja um artista plástico conhecido nacionalmente como filho de Atena
(deusa das artes), julgue o próximo item.

O pseudônimo adotado por Cláudio, devido à ausência de singularidade,
não goza das mesmas garantias legais atribuídas ao seu nome de registro.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TJ/RJ – Analista Judiciário – 2021) De acordo com o
ordenamento jurídico pátrio, a transferência de ativos que pertencem ao
patrimônio de pessoa natural para pessoa jurídica da qual o alienante é
sócio majoritário, sem que haja qualquer contraprestação por parte da
sociedade empresária, caracteriza

a) desvio de finalidade e permite a desconsideração da personalidade
jurídica.

b) ato que, embora ilícito, não permite a desconsideração da
personalidade jurídica por falta de previsão legal.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) desvio de finalidade e permite a desconsideração inversa da
personalidade jurídica.

d) confusão patrimonial e permite a desconsideração inversa da
personalidade jurídica.

e) confusão patrimonial e permite a desconsideração inversa da
personalidade jurídica.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) A alteração da
finalidade originalmente prevista no contrato social de sociedade
limitada caracteriza, por si só, desvio de finalidade apto a justificar a
desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de
inadimplemento contratual que prejudique terceiros.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE/ ISS- Aracajú - 2021) De acordo com o Código Civil, os bens
quem não constituindo partes integrantes, se destinem, de modo
duradouro, ao uso de outros são

a) acessórios.

b) imóveis, para os efeitos legais.

c) pertenças

d) não fungíveis.

e) singulares.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PG/DF - Analista Jurídico 2021) Os bens públicos de uso
especial e os dominicais podem ser alienados independentemente da
demonstração de desafetação.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) Nas declarações
de vontade, importa mais a vontade real do que a declarada,
prevalecendo a teoria da confiança.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE/ ISS- Aracajú - 2021) De acordo com o Código Civil, o negócio
jurídico será considerado nulo caso

a) a declaração de vontade de alguma das partes emane de erro
substancial.

b) deixe de ser revestido pela forma prescrita em lei.

c) seja praticado por um devedor insolvente.

d) seja realizado por uma pessoa que, premida da necessidade de se
salvar, assuma obrigação excessivamente onerosa.

e) decorre de dolo de terceiro, desde que a parte que se beneficia dele
tenha conhecimento do vício do ato.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TJ/RJ – Analista Judiciário – 2021) Em razão da presença de 
vício que a doutrina classifica como social, o negócio jurídico será 
anulável, caso se constate a presença de 

a) objeto ilícito.

b) coação entre seus celebrantes.

c) fraude contra credores.

d) estado de perigo.

e) simulação

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TJ/RJ – Analista Judiciário – 2021) Entre as diversas formas
de classificação dos contratos, o contrato de troca ou permuta, por meio
do qual dois indivíduos se obrigam, de forma recíproca, a entregar coisa
diferente de dinheiro, pode ser classificado como

a) informal, gratuito e sinalagmático.

b) oneroso, atípico e unilateral.

c) atípico, informal e consensual.

d) gratuito, típico e consensual.

e) sinalagmático, oneroso e consensual.
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa

DIR E IT O  PR O C E S S U A L CIV IL

Prof. Rodrigo Vaslin
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Prof. Rodrigo Vaslin

@rodrigovaslin Rodrigo Vaslin

NORMAS FUNDAMENTAIS DO
PROCESSO CIVIL

Prof. Rodrigo Vaslin
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Art. 1º Constitucionalização (inclusão e releitura) do Processo Civil

Art. 2º Dispositivo, Impulso Oficial

Art. 3º Inafastabilidade da Jurisdição e Estímulo à Resolução Consensual dos Conflitos

Art. 4º Razoável Duração do Processo, Primazia das Decisões de Mérito e Efetividade

Art. 5º Boa-Fé Objetiva Processual

Art. 6º Cooperação

Art. 7º Isonomia Material ou Paridade de Armas

Art. 8º Dignidade da Pessoa Humana, Proporcionalidade, Razoabilidade, Legalidade, 
Publicidade, Eficiência

Art. 9º Contraditório Comparticipativo

Art. 10 Vedação às decisões por emboscada (surpresas)

Art. 11 Publicidade e Fundamentação

Art. 12 Ordem Cronológica

Vacatio legis de 1 ano.
Predomínio da teoria do isolamento dos atos processuais
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Exceções:
Coisa julgada das questões prejudiciais só se aplicam para novos processos.
Os pendentes (não sentenciados) do rito sumário e especial revogados continuam
tramitando normalmente. Os próximos do rito sumário vão para juizados especiais.
As disposições de direito probatório do CPC/2015 somente se aplicam às provas
requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.
Vigora ainda o CPC 73 no que tange à insolvência civil.
Desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais.
Regime jurídicos dos ED passam a ser idêntico ao CPC (interrupção)
Possibilidade de usucapião extrajudicial.
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JURISDIÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin

1 – Autotutela

2 – Autocomposição

i- Transação

ii- Submissão

iii- Mediação e Conciliação

Iv- dispute board

3 - Arbitragem
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a) art. 3º, CPC, norma geral que estimula a autocomposição.

b) permite homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer
natureza (arts. 515, III e 725, VIII);

c) permite que, no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto
do processo (art. 515, §2º);

d) permite negócios jurídicos processuais (art. 190);

e) Os entes da Administração (U, DF, E, M) podem criar câmaras
administrativas de solução consensual (art. 174,CPC e art. 32 e seguintes
da Lei n. 13.140/15).

f) arts. 165 a 175 – tratam da mediação e conciliação;
Art. 165, § 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio,
sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo
anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem
benefícios mútuos.

g) estruturação do procedimento a fim de tentar a autocomposição antes do
oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695, CPC);

h) Lei nº. 13.140/15, que disciplina exaustivamente a mediação;
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Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o
caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste
Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.
§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à
mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da
primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.
§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu
advogado.
§ 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não
se admitir a autocomposição.
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§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10
(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência
deve ser manifestado por todos os litisconsortes.
§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio
eletrônico, nos termos da lei.
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado.
§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou
defensores públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por
sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será
organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos
entre o início de uma e o início da seguinte.

327

328



3 – Arbitragem (Lei n. 9.307/96 c/c Lei n. 13.129/2015)

 Conceito: Forma de heterocomposição, em que as partes buscam terceira pessoa, de
sua confiança, para solucionar o litígio.

 Natureza: Equivalente Jurisdicional ou Jurisdição?
 A sentença arbitral é, inclusive, título executivo judicial (art. 515, VII, CPC), fazendo

coisa julgada material, autorizando a revisão judicial apenas quanto a vícios formais e
nunca quanto ao seu conteúdo (art. 32 e 33, Lei 9.307/96).

 Qualquer pessoa capaz pode optar pela arbitragem, o que significa as pessoas
naturais, jurídicas e, inclusive, pessoas de Direito Público (mas nesse caso não pode
ser sigilosa e não pode ser por equidade – art. 2º, parágrafo 3º).

TJRS/2018: b) O juiz poderá conhecer de ofício sua existência para extinguir a ação.
Art. 337, § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E
CONDIÇÕES DA AÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin
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Condições da ação:

Legitimidade ad causam

Interesse de agir

Possibilidade jurídica do pedido?
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COMPETÊNCIA

Prof. Rodrigo Vaslin

1ª Etapa: É o caso de 
Jurisdição Nacional (arts. 

21 a 23, CPC)?

2ª Etapa: É o caso de 
competência dos 

Tribunais de Superposição 
(STF e STJ) ou órgão 

jurisdicional atípico (art. 
52, I e II, CRFB)?

3ª Etapa: Qual a Justiça 
Competente 

(Especializadas - Trabalho, 
Militar, Eleitoral OU 

Comum  -
(Federal/Estadual)

4ª Etapa: Competência 
originária é do Tribunal ou 

do 1º grau? 

5ª Etapa: Qual é a 
competência territorial ou 

de foro?

6ª Etapa: Qual é a 
competência de Juízo?

7ª Etapa: Qual é a 
competência recursal?
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Competência absoluta e relativa

Semelhanças

Forma de Alegação de 
Incompetência

Translatio iudicci

Materias Dilatórias

Decisão Imediata

Efeitos

Recursos

Diferenças

Interesse

Legitimados e Tempo 
para arguir a 

Incompetência

Alteração pela 
vontade das partes

Art. 55, § 3º: conexão por prejudicialidade

Art. 59: prevenção pelo registro ou distribuição (TJSP/2017)

Art. 63, §3º: Foro de eleição abusivo
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ATOS PROCESSUAIS
FORMA
LUGAR
TEMPO
COMUNICAÇÕES DOS ATOS

Prof. Rodrigo Vaslin

Forma

• Forma livre, salvo se a lei exigir;

Negócio Jurídico Processual (art. 190); Calendarização (art. 191):

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às
partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e
deveres processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das
convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de
nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se
encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.
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• Prática eletrônica dos atos;
• Atos das Partes
• Atos do Juiz
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

Despachos (art. 203, §3º, CPC) Atos ordinatórios (art. 203, §4º, CPC)
§ 3o São despachos todos os demais
pronunciamentos do juiz praticados no
processo, de ofício ou a requerimento da
parte.

Art. 203, § 4o Os atos meramente ordinatórios,
como a juntada e a vista obrigatória,
independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo
juiz quando necessário.

Ato sem caráter decisório, de mero
impulsionamento
Poderá ser delegada a prática ao servidor
(se delegada, é praticado como ato
ordinatório)

Praticado pelo servidor

Lugar dos Atos 
Processuais

Regra Praticados na sede 
do Juízo

Exceções

Deferência (art. 454)

Interesse da Justiça 
(art. 565, §3º; art. 

481ss)

Natureza do ato (ex: 
constrição; 

comunicação)

Obstáculo arguido 
pelo interessado e 

acolhido pelo 
magistrado (art. 449, 

p. ú; art. 751, §1º)

Lugar
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Tempo

a) Regra geral: das 6h às 20h e em dias úteis.
b) Exceção: serão praticados depois das 20h se o seu adiamento:

- prejudicar a diligência;
- causar grave dano.
- Lei n. 9.099/95, Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão

realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização
judiciária).

c) Exceção quanto aos dias úteis:
- Tutela de urgência;
- art. 212, §2º, CPC - Citações; Intimações; Penhoras.

Obs1: esses atos nos feriados e férias forenses são praticados
independentemente de autorização judicial (art. 212, §2º, CPC).

Prazos Processuais
i- prazo subsidiário: 5 dias
ii- prazo a obrigar o comparecimento: 48 horas
iii- ato processual prematuro: válido
iv- suspensão do prazo:

- sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense.
- entre os dias 20/dez a 20/jan;
- obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do

CPC).
- instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário.

v- prorrogação do prazo:
- por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso.
- situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses a depender da

situação concreta.
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Contagem do Prazo
- Na contagem do prazo, só se conta os dias úteis (art. 219), não contando
feriados (art. 216). O dia do termo inicial (art. 231) deve ser excluído (art. 224,
caput).
- Depois que se exclui o dia do termo inicial (art. 231), passamos a contar

apenas os dias úteis (art. 219).

Forma Começo do Prazo
Correios (aplica-se também para a
citação por hora certa – art. 231, §4º,
CPC)

Juntada aos autos do aviso de
recebimento

Oficial de Justiça Juntada aos autos do mandado
cumprido

Ato do Escrivão ou do Chefe de
Secretaria

Data atestada

Edital Dia útil seguinte ao fim da dilação
assinada pelo juiz

Via eletrônica Data da publicação
Retirada dos autos de cartório Dia da carga

Ex: Se a pessoa foi intimada no dia 11 de junho de 2018 (segunda-feira) pelo escrivão
ou chefe de secretaria (art. 231, III, CPC), tendo o prazo 3 dias para a prática do ato,
devemos excluir o dia do começo (11/06/2018 – segunda) computar o prazo a partir
da terça (12/06/2018).
Sendo assim, temos o 1º dia (terça), 2º dia (quarta), 3º dia (quinta-feira). Como o art.
224, caput, CPC diz, devemos incluir o dia do vencimento (quinta). Assim, quinta-feira
será o último dia para a parte praticar o ato que lhe incumbe.

JUNHO

S T Q Q S S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 (1º
dia do
prazo)

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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Comunicação dos Atos Processuais

Citação

Regular
Integração do 
demandado ao 

processo

Irregular Gera invalidade do 
processo

Comparecimento 
espontâneo

Convalida a 
irregularidade, o 
vício da citação

Não é preciso 
citação

Indeferimento da PI 
(art. 330)

Improcedência 
liminar do pedido 

(art. 332)

CPC/73 CPC/15

Completar a relação processual Completar a relação processual

Induzir litispendência Induzir litispendência

Tornar litigiosa a coisa Tornar litigiosa a coisa

Constitui em mora o devedor Constitui em mora o devedor

Alterações

Tornar prevento o juízo

A prevenção agora se dá não com a
citação, mas sim com o registro ou
distribuição da petição inicial (arts. 59,
284 e 312, CPC).

Interromper a prescrição
A interrupção da prescrição agora se
dá com o despacho que ordena a
citação e não mais a citação válida.

A citação ordenada por juízo
incompetente induzia
litispendência e interrompia a
prescrição.

A citação ordenada por juízo
incompetente produz todos os efeitos.
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TUTELA PROVISÓRIA

Prof. Rodrigo Vaslin

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 
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Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de
entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente.

PROCEDIMENTO COMUM

Prof. Rodrigo Vaslin

349

350



Extinção do procedimento sumário;

Audiência de conciliação e mediação;

 Improcedência liminar do pedido;

 Julgamento parcial antecipado de mérito;

Saneamento e organização;

Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.
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PROCESSO NOS TRIBUNAIS E
RECURSOS

Prof. Rodrigo Vaslin

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
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Art. 332 Improcedência liminar quando o pedido
contrariar precedentes obrigatórios

Art. 496, § 4º Dispensa de remessa necessária
Art. 521, IV Dispensa de caução
Art. 932, IV e V Possibilidade de o relator negar ou dar

provimento ao recurso monocraticamente
Art. 966, § 5ºT Ação rescisória contra decisão baseada em

enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a
questão discutida no processo e o padrão
decisório que lhe deu fundamento.

Art. 988, III e IV Reclamação – alargamento das hipóteses
Art. 1.040, IV Comunicação às agências reguladoras para que

elas cumpram o precedente obrigatório

art. 927, §§ 3º e 4º a possibilidade de modulação dos efeitos e a
exigência de fundamentação adequada e
específica quando da alteração de
entendimentos jurisprudencial fixado em casos
repetitivos

 Pressupostos recursais: intrínsecos – cabimento; legitimidade; interesse; ausência de fatos

impeditivos e extintivos; extrínsecos – TPR (tempestividade, preparo e regularidade formal).

 Prazo: 15 dias, salvo ED

 Fim do duplo juízo de admissibilidade (Salvo Tribunais Superiores)

 Súmula 187, STJ (Superada): não é deserto. Aplica-se o art. 1.007, §§

 Súmula 211 (Superada): Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

 Súmula 418, STJ (Superada): É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação

do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.

Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do

julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior.
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 Só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral após
terem se esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes (art.
988, §1º, info 845, STF).

Art. 988, 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) I
– proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº
13.256, de 2016) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas
as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art.
1009, § 2º), salvo hipóteses do art. 1.015.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
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 IRDR:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

 IAC:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de
remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante
questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos.

OBRIGADO

Prof. Rodrigo Vaslin
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DIREITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fábio Dutra

TA
XA

S

Utilização de 
Serviço 
Público

Específico e Divisível

Prestado ao Contribuinte ou 
Posto à sua Disposição

Exercício do 
Poder de 

Polícia

Tributo de Competência Comum

Taxas
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Jurisprudência sobre Taxas:

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

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

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

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

Taxas

Princípio da Isonomia:

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

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

Progressividade:

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

Princípios Tributários
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 Imunidade recíproca:

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

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

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Imunidade cultural:

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

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

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

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

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária

 Competência tributária:

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

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

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

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária
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 Lei Complementar:

 Dispor sobre conflitos de competência tributária;

 Regular limitações ao poder de tributar;

 Normas gerais de direito tributário:

 Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
 Fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos.

Lei Complementar

 Normas Complementares:

N
or

m
as
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om

pl
em

en
ta

re
s

Atos Normativos das Autoridades ADM.

Decisões ADM com eficácia normativa (lei)

Práticas reiteradamente observadas

Convênios celebrados pelos entes federativos

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

Normas Complementares
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 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da Legislação

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

 Atenção: PAssivo = PAgamento

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

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

Obrigação Tributária

 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 na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

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

ou atividade

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

 Apenas os fatos geradores ocorridos até a data da aquisição.

Responsabilidade Tributária

 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

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

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

Responsabilidade Tributária

377

378



Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

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

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

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

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

Responsabilidade Tributária

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
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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

 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

Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito Tributário
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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

 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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OBRIGADO!

Prof. Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos

DIREITO PENAL E PROCESSO
PENAL

Prof. Renan Araujo
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INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2021 / TCDF)
Para a abolitio criminis, não basta a revogação formal da lei
anterior, impondo-se, para sua caracterização, o fato de que
o mesmo conteúdo normativo não tenha sido preservado
nem deslocado para outro dispositivo legal.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2019 / PGE-PE – ANALISTA)
Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei
penal no tempo, julgue o item seguinte.
A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não
impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao
crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja
anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2019 / TCE-RO)
A lei temporária, com o término do período de sua duração,
perde totalmente sua vigência e aplicação.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2019 / TCE-RO)
O advento de lei penal que torne atípica determinada
conduta retroage para alcançar fatos anteriores já
transitados em julgado, sendo mantidos alguns efeitos
penais da condenação.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2019 / TJDFT)
A respeito de institutos penais previstos no ordenamento brasileiro, julgue os
itens seguintes.
I A reparação do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário, até o
recebimento da denúncia ou da queixa configura o arrependimento eficaz e
permite a redução da pena de um a dois terços.
II Não se admite o arrependimento eficaz após a consumação do delito, de modo
que o agente não será beneficiado com a causa de exclusão de tipicidade.
III Há desistência voluntária quando o agente promove uma nova atitude, diversa
da que originou o ato criminoso iniciado, para obstar a produção do resultado, de
forma que só responderá penalmente se o resultado se confirmar. (...)
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2019 / TJDFT)
(...)
Assinale a opção correta.
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item II está certo.
C) Apenas os itens I e III estão certos.
D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Todos os itens estão certos.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2018 / SEFAZ-RS)
Em relação a crime culposo, assinale a opção correta.
A) O agente de conduta culposa assume o risco do resultado
produzido por sua conduta.
B) A conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito.
C) O agente com culpa consciente prevê, mas não aceita, a
superveniência do resultado de sua conduta.
D) O agente de crime culposo não tem previsibilidade objetiva do
resultado de sua conduta.
E) A conduta negligente admite, em regra, tentativa no crime
culposo.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2018 / SEFAZ-RS)
O erro sobre elemento do tipo
A) caracteriza erro na execução.
B) é uma excludente de ilicitude.
C) isenta a pena, caso fosse inevitável.
D) exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se
previsto em lei.
E) permite a diminuição de pena, nos parâmetros previstos em lei,
caso o erro seja vencível.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2018 / SEFAZ-RS)
Um indivíduo agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua
ação, mas esperava que este não viesse a ocorrer.
Nesse caso, a conduta do indivíduo corresponde ao conceito jurídico
de
A) culpa consciente.
B) dolo eventual.
C) dolo de segundo grau.
D) culpa presumida.
E) dolo de perigo.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2021 / TCDF)
Segundo a classificação doutrinária dominante, os
ofendículos, desde que instalados com moderação,
caracterizam situação de exclusão de antijuridicidade.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2018 / SEFAZ-RS / TÉCNICO)
A respeito do estado de necessidade, assinale a opção correta.
A)O estado de necessidade recíproco não é aceito no direito brasileiro.
B) O Código Penal brasileiro admite o estado de necessidade exculpante
como causa excludente de ilicitude.
C) Considera-se em estado de necessidade aquele que ofende bem jurídico
de terceiros, ainda que haja outro modo de evitar a lesão.
D) Havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se
estende aos demais.
E) No estado de necessidade justificante, o bem jurídico sacrificado é de
maior valor que o bem jurídico preservado.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2020 / MPCE)
Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal
de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à
gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Porque estava embriagado, Mário deve ser considerado
inimputável.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2021 / TCDF)
Incidindo o agente em erro sobre a proibição de sua conduta
pelo ordenamento jurídico, sem consciência da ilicitude, seu
comportamento estará isento de pena, em razão de uma
excludente de punibilidade
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2021 / TCDF / PROCURADOR)
A obediência hierárquica afasta a potencial consciência da
ilicitude.

(CESPE / 2019 / TCE-RO)
De acordo com o Código Penal, é tipificado como crime de
falsificação de documento público a
A) adulteração de cartão de crédito ou de débito.
B) alteração em livros mercantis de sociedade empresarial.
C) inserção de declaração diversa da que deveria ser escrita em
documento público.
D) certificação falsa, na função pública, de fato que habilite alguém
a obter cargo público
E) falsificação de marcas, siglas ou símbolos identificadores de
órgãos da administração pública.
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(CESPE/2019/TCE-RO/PROCURADOR)
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante
autoridade policial em situação de autodefesa não é
considerada criminosa.

(CESPE / 2018 / TCE-PB / AUDITOR)
A clonagem de cartão de crédito constitui o delito denominado
a) falsidade de documento público.
b) falsidade de documento particular.
c) conduta atípica, que só será punível a partir do uso do cartão
clonado em fraude posterior.
d) adulteração de peça filatélica, em razão da similaridade com o
cartão de crédito.
e) falsidade ideológica.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2019 / CGE-CE / AUDITOR)
Milton, valendo-se de sua condição de servidor público e cedendo a
pedido de amigo íntimo, deixou de cumprir seu dever funcional ao não ter
promovido ação para apurar infração de determinada empresa vinculada à
administração pública.
Nessa situação hipotética, apurada a conduta de Milton, ele deverá
responder pelo crime de
A) advocacia administrativa qualificada.
B) corrupção passiva privilegiada.
C) corrupção ativa.
D) concussão.
E) condescendência criminosa.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2018 / TCE-PB / AUDITOR)
Para fins penais, considera-se funcionário(a) público(a)
a) o tutor.
b) o inventariante.
c) o dirigente sindical.
d) a esposa pensionista de servidor público falecido.
e) o estagiário de defensoria pública.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/TCE-RJ)
No que se refere aos crimes em espécie, julgue o item que se
segue.
O agente que se tenha apropriado de valor inferior a um salário
mínimo ao praticar o crime de peculato poderá ser beneficiado,
pelo juiz, com a aplicação do princípio da insignificância.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/TCE-RJ)
Com relação aos crimes contra a administração pública, julgue
o item subsequente.
O crime de concussão se consuma com a obtenção da
vantagem indevida pelo servidor público.

409

410



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2018/PCMA/DELEGADO)
O crime de corrupção ativa é de natureza material e se
consuma com a efetiva entrega da vantagem oferecida.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/SEFAZ-AL)
Considerando a legislação penal, julgue o item a seguir.
O gestor público que autoriza, nos últimos dias anteriores ao final
do seu mandato, ato que acarrete aumento de despesa total com
pessoal comete crime contra as finanças públicas punido com
reclusão

411

412



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/TCE-RJ)
No que se refere aos crimes em espécie, julgue o item que se segue.
Chefe do Ministério Público estadual que ordenar aumento de
despesa total com pessoal nos últimos sessenta dias do seu
mandato poderá responder como sujeito ativo do crime de aumento
de despesa total com pessoal.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/SEFAZ-AL)
Com relação a aspectos do direito penal, julgue o item a
seguir.
Autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que tenha
sido previamente empenhada não é uma conduta tipificada
como crime contra as finanças públicas.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/SEFAZ-DF)
À luz da legislação penal brasileira, julgue o item a seguir.
Para a caracterização do crime de ordenação de despesa não
autorizada, é necessário o efetivo prejuízo financeiro ao ente
público.

(CESPE / 2021 / PCDF)
Acerca da aplicação das normas processuais penais, julgue o item
subsequente.
Os elementos informativos do inquérito podem servir como
fundamentação em decreto condenatório no processo penal, ainda
que não confirmados pelo contraditório judicial.
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(CESPE / 2019 / MPE-PI)
O Ministério Público, em razão de seu poder
investigatório, pode instaurar procedimento
investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir
inquérito policial.

(CESPE / 2021 / SEFAZ-CE)
Em relação a ação penal e extinção da punibilidade, julgue
o seguinte item.
O perdão concedido pela vítima a um dos ofensores se
estende a todos os querelados, não se extinguindo a
punibilidade de quem o recusar.
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(CESPE / 2021 / MPE-SC)
Julgue o item a seguir, referentes ao direito processual penal.
O acordo de não persecução penal terá cabimento quando
estiverem presentes os requisitos para a denúncia por crime cuja
pena mínima cominada seja inferior a quatro anos,
independentemente de este ter sido praticado com violência ou
grave ameaça, quando o autor da conduta tiver confessado o
crime e quando as condições impostas nesse negócio jurídico
processual forem suficientes para a reprovação e a prevenção do
crime.

(CESPE / 2021 / TCE-RJ)
Considerando aspectos gerais do direito penal brasileiro,
julgue o item subsecutivo.
Não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o
Ministério Público, em vez de oferecer denúncia, promover
o arquivamento do inquérito policial dentro do prazo legal.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/MPE-SC/PROMOTOR)
A partir das disposições do ordenamento processual penal
em vigor, julgue o próximo item.
Nos termos do Código de Processo Penal, o ônus da prova caberá
integralmente à acusação, incluindo-se fatos alegados pela
defesa, ainda que esta não tenha trazido aos autos qualquer
elemento de informação que embase essa alegação.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/PCSE)
Acerca dos meios de provas, suas espécies, classificação e
valoração, julgue o item a seguir.
No curso da instrução criminal, é vedado ao juiz
determinar, de ofício, a realização de diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante, devendo-se limitar
às provas apresentadas pelas partes.
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(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)
Quanto à prova criminal, julgue o item que se segue.
A ordem judicial de busca domiciliar autoriza o acesso aos
dados armazenados no celular apreendido pela
autoridade policial.

(CESPE / 2022 / MPE-TO / PROMOTOR)
De acordo com a jurisprudência majoritária e atual do STF, a homologação
da transação penal prevista na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
nº 9.099/1995
A) não faz coisa julgada material. Descumpridas suas cláusulas, possibilita-se
ao Ministério Público optar pelo oferecimento da denúncia ou aplicação da
penalidade alternativa já pactuada, sendo, todavia, vedada a requisição de
abertura de inquérito policial nessa fase processual.
B) não faz coisa julgada material. Contudo, descumpridas suas cláusulas, não
pode o Ministério Público dar continuidade à persecução penal, sendo o
caso de imediata aplicação das astreintes fixadas pelo juízo.
(...)
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(CESPE / 2022 / MPE-TO / PROMOTOR)
(...) C) não faz coisa julgada material. Descumpridas suas cláusulas, retoma-
se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade
da persecução penal mediante oferecimento da denúncia ou requisição de
inquérito policial.
D) faz coisa julgada material. Contudo, descumpridas suas cláusulas,
possibilita-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal
mediante oferecimento de denúncia, sendo vedada a requisição de novo
inquérito policial.
E) faz coisa julgada material. Descumpridas suas cláusulas, não pode o
Ministério Público dar continuidade à persecução penal, devendo ser
aplicadas as penas alternativas constantes da própria transação.

(CESPE / 2021 / PGE-CE)
O sursis processual deverá ser oferecido
A) antes do oferecimento da ação penal.
B) no momento em que for oferecida a ação penal.
C) após a condenação transitada em julgado.
D) nas alegações finais.
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(CESPE / 2021 / PCAL)
Em relação ao processo penal e ao disposto na Lei n.º 9.099/1995,
julgue o item subsequente.
A aplicação de pena restritiva de direitos ou multa em proposta de
transação penal importa reincidência pelo prazo de cinco anos.

INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo
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OBRIGADO!

Prof. Renan Araujo
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