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01. (Revisão de Véspera ISS BH)
Relacione as colunas e assinale a sequência correta.

1. Objetivo da contabilidade
2. Técnica Contábil
3. Regimes Contábeis
4. Objeto da Contabilidade

( ) Caixa e Competência
( ) Patrimônio
( ) Gerar informações para a tomada de decisão
( ) Auditoria
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a) 1 - 2 - 3 - 4

b) 2 - 4 - 3 – 1

c) 3 - 4 - 1 – 2

d) 2 - 3 - 4 – 1

e) 3 - 4 - 2 - 1
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02. (Revisão de Véspera ISS BH)
Em relação à teoria da contabilidade, analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta a(s) correta(s).

I. O objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de
decisões.

II. O valor registrado no patrimônio líquido de uma entidade não pode ser superior ao
valor total de seus ativos.

III. As aplicações de recursos representam o ativo da entidade, enquanto os recursos
de terceiros representam o seu passivo, origens de recursos.
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a) I, II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas II e III.

d) Apenas II.

e) Apenas III.
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03. (Revisão de Véspera ISS BH)
Analise as afirmativas abaixo:

I – Situação líquida nula quando não houver Ativo.
II – Ativo > que as obrigações = situação líquida ativa.
III – Situação líquida passiva é = passivo a descoberto.
IV – O Total das obrigações é = situação deficitária.

Estão corretas, somente:
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.
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04. (Revisão de Véspera ISS BH)
Uma entidade apresenta passivo a descoberto.
Em relação à equação fundamental nesta entidade, assinale a opção correta.

a) Passivo = Patrimônio Líquido – Ativo.

b) Passivo = Ativo + Patrimônio Líquido.

c) Patrimônio Líquido = Ativo + Passivo.

d) Ativo = Patrimônio Líquido – Passivo.

e) Ativo + Passivo + Patrimônio Líquido = 0.
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05. (Revisão de Véspera ISS BH)
Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que

a) a conta Despesas Antecipadas é uma conta de resultado.
b) as contas do Ativo aumentam por crédito.
c) todas as contas do Ativo têm saldo devedor.
d) para que a sociedade tenha lucro, a soma dos saldos credores das contas

patrimoniais e de resultado deve ser maior que a soma dos saldos devedores.
e) as contas do Passivo têm normalmente saldo credor, com raras exceções.
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06. (Revisão de Véspera ISS BH)
Para a contabilização dos fatos contábeis, são utilizadas as contas do balanço
patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício. Considerando o fato a
seguir, assinale a alternativa correta acerca da contabilização. “O cliente pagou sua
dívida, em dinheiro, antes do prazo de vencimento, recebendo desconto”.

a) D – caixa C – clientes
b) D – caixa C – clientes C – descontos concedidos
c) C – caixa D – clientes D – descontos concedidos
d) D– caixa C – clientes D – descontos concedidos
e) C – caixa D – clientes
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07. (Revisão de Véspera ISS BH)
Ao efetuar a escrituração contábil no livro diário, o contador deve informar, entre
outros itens, a data em que o fato contábil ocorreu,
a) a conta devedora, a conta credora, o histórico que represente a essência

econômica da transação e o saldo das contas debitadas e creditadas.

b) os valores debitados e creditados e o saldo das contas.

c) o valor do registro contábil e o saldo das contas.

d) a conta devedora, a conta credora, o histórico que represente a essência

econômica da transação e o valor do registro contábil.

e) a relação das contas patrimoniais e de resultados e respectivos saldos.
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08. (Revisão de Véspera ISS BH)
Em 1.º/7/2019, os sócios de uma empresa decidiram aumentar o capital da empresa
com a integralização de R$ 10.000,00 em moeda corrente e a transferência de um
automóvel avaliado em R$ 15.000,00.

Nessa situação hipotética, o fato contábil gerou um lançamento de
a) primeira fórmula, com uma conta debitada e uma conta creditada.

b) segunda fórmula, com mais de uma conta debitada e só uma conta creditada.

c) terceira fórmula, com uma conta debitada e mais de uma conta creditada.

d) terceira fórmula, com mais de uma conta debitada e só uma conta creditada.

e) quarta fórmula, com mais de uma conta debitada e mais de uma conta creditada.
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09. (Revisão de Véspera ISS BH)
Avalie as informações abaixo sobre Razonete e Balancete.

I- Balancete é uma relação de contas extraídas do livro diário.

II- A soma da coluna do Saldo Devedor tem de ser igual à coluna do Saldo Credor.

III- Deve-se utilizar tantos razonetes quantas forem as contas utilizadas na
escrituração do diário.

IV- Para evitar enganos, os registros nos razonetes devem obedecer rigorosamente
à ordem em que as contas se encontram escrituradas no livro diário.
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Está correto o que se afirma em

a) I, II e III.

b) I somente.

c) II, III e IV.

d) II e III somente.
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10. (Revisão de Véspera ISS BH)
Determinada sociedade empresarial apresentou a seguinte relação de contas
contábeis e seus respectivos saldos:
Duplicata Descontada = R$ 10.000,00;
Aluguéis Passivos a Vencer = R$ 5.000,00;
Comissões Ativas = R$ 500,00;
Juros Ativos a Vencer = R$ 500,00;
Comissões Passivas = R$ 5.000,00.
Com base nessas informações, os saldos credores representam um valor de
a) R$ 11.000,00.
b) R$ 12.000,00.
c) R$ 12.500,00.
d) R$ 15.000,00.
e) R$ 20.000,00.
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11. (Revisão de Véspera ISS BH)
A base para o registro contábil de cada operação segue a lógica das partidas
dobradas.

Essa lógica é baseada na premissa de que:
a) ativo deve ser igual a passivo;
b) ativo equivale ao patrimônio líquido;
c) débitos e créditos têm o mesmo efeito patrimonial;
d) toda aplicação de recurso tem uma origem;
e) todo fato contábil modifica o patrimônio líquido.
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12. (Revisão de Véspera ISS BH)
Os fatos contábeis podem ser permutativos, modificativos ou mistos, a depender do
seu efeito patrimonial.

Um exemplo de fato contábil modificativo é o registro do(a):
a) aquisição de móveis e utensílios;
b) compra de materiais para estoque;
c) depreciação de um veículo;
d) pagamento do principal de uma dívida;
e) recebimento por vendas a prazo.
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Uma empresa, em 01/05/2020, necessitando de capital de giro, efetuou o desconto
de duplicatas a receber no valor de R$ 80.000,00, cujo vencimento era 30/06/2020, à
taxa de juros de 1,5% a.m. (juros simples). As despesas bancárias foram de R$
5.000,00.

Sabe-se que, na data de 30/06/2020, o cliente não pagou a duplicata.

13. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Nesse caso, a empresa, deverá apresentar o seguinte lançamento:

a) D – Duplicatas Descontadas R$ 82.400,00 C – Bancos R$ 82.400,00

b) D – Duplicatas Descontadas R$ 75.000,00 C – Cliente R$ 75.000,00

c) D – Duplicatas Descontadas R$ 80.000,00 C – Bancos R$ 80.000,00

d) D – Duplicatas Descontadas R$ 87.400,00 C – Bancos R$ 87.400,00

e) D – Duplicatas Descontadas R$ 72.600,00 C – Cliente R$ 72.600,00
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Uma sociedade empresária contabilizou em janeiro de X0 despesas de salários no
valor de R$400.000. Estes serão pagos em 10/02/X0. Na ocasião a sociedade
empresária reteve imposto de renda de 12,5%.

Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis da sociedade empresária
em 31/01/X0:

a) D- Despesa com salários R$400.000
C- IR na fonte a recolher R$50.000
C- Salários a pagar R$350.000

b) D- Despesa com salários R$450.000
C- IR na fonte a recolher R$50.000
C- Salários a pagar R$400.000

14. (Revisão de Véspera ISS BH)
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c) D- Despesa com salários R$350.000
D- Despesa com IR na fonte R$50.000
C- Salários a pagar R$400.000

d) D- Despesa com salários R$400.000
D- Despesa com IR na fonte R$50.000
C- Salários a pagar R$450.000

e) D- Despesa com salários R$350.000
D- Despesa com IR na fonte R$50.000
C- Salários a pagar R$350.000
C- IR na fonte a recolher R$50.000
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Uma entidade adquiriu móveis planejados para sua sala de reuniões. Os móveis
custaram R$ 6.000 e o frete de R$ 200 foi pago pelo fornecedor. Além disso, a
instalação dos móveis teve um custo de R$ 600. Na ocasião, estimou- se que a
remoção dos móveis no final do contrato de locação do imóvel será de R$ 900.

Em relação aos móveis adquiridos, assinale a opção que indica o valor a ser
contabilizado no Ativo Imobilizado da entidade.

a) R$ 6.000,00.
b) R$ 6.200,00.
c) R$ 6.600,00.
d) R$ 7.500,00.
e) R$ 7.700,00.

15. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Em 31/12/2011 a empresa Estruturada S.A. adquiriu uma máquina por R$
500.000,00 à vista. A empresa estimou que a vida útil econômica da máquina, na
data de aquisição, era 8 anos e o valor residual esperado para venda da máquina no
final do prazo de vida útil seria R$ 20.000,00. Sabe-se que a empresa adota o
método das quotas constantes para o cálculo da despesa de depreciação e que, em
31/08/2013, vendeu esta máquina por R$ 390.000,00 à vista.

16. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Com base nessas informações, será evidenciado na Demonstração de Resultados
um

a) prejuízo na venda no valor de R$ 110.000,00.
b) lucro na venda no valor de R$ 110.000,00.

c) prejuízo na venda no valor de R$ 10.000,00.
d) lucro na venda no valor de R$ 10.000,00.
e) prejuízo na venda no valor de R$ 30.000,00.
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Em 01/01/2014 uma empresa adquiriu R$ 1.000,00 em estoques à vista com ICMS
incidente de 18%.

Em 15/01/2014 a empresa vendeu 90% do estoque à vista por R$ 1.500,00.

Assinale a correta escrituração da venda do estoque.

17. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Uma sociedade comercial adquiriu, a prazo, 80 unidades de mercadorias para
comercialização no seu estabelecimento, ao valor de R$ 300,00 cada unidade. Sabe-
se que a operação teve a incidência de ICMS de 18% e IPI a 6%. Com base nas
informações apresentadas, a sociedade comercial apurou um custo de aquisição de
mercadorias no valor de
a) R$ 25.440,00.
b) R$ 23.120.00.
c) R$ 24.000,00.
d) R$ 21.120,00.
e) R$ 20.860,80.

18. (Revisão de Véspera ISS BH)
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A Cia. Industrial Morro Branco adquiriu 1 000 unidades de uma matéria prima por R$
300.000,00, com incidência de 10% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
perfazendo a nota fiscal de compra o valor total de R$ 330.000,00. Sobre a
operação, incidiu também o Imposto sobre Circulação de Mercadorias à alíquota de
18%. A companhia, sendo contribuinte do IPI e do ICMS, deve escriturar o valor do
estoque de matérias-primas, em R$, por:
a) 246.000,00.
b) 270.600,00.
c) 276.000,00.
d) 300.000,00.
e) 330.000,00.

19. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Texto 5A1-II
Determinada empresa comercial, que adota o método primeiro que entra, primeiro
que sai (PEPS) como critério de avaliação de seus estoques, apresentou as
movimentações do mês de março de 2020, conforme os eventos descritos a seguir

20. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Além do PEPS, é possível apurar o estoque pela média ponderada móvel (MPM) e
pelo método último que entra, primeiro que sai (UEPS). Em relação ao texto 5A1-II,
caso a empresa optasse por alterar o seu sistema de controle de estoques,

a) o estoque final da empresa teria saldo maior caso ela adotasse o UEPS em vez do 
PEPS.
b) o custo da mercadoria vendida pela empresa teria saldo maior no PEPS em 
comparação à MPM.
c) o estoque final da empresa teria saldo menor caso ela adotasse a MPM em vez do 
PEPS.
d) o estoque final da empresa seria menor no sistema MPM em comparação ao 
UEPS.
e) o custo da mercadoria vendida pela empresa teria saldo menor no sistema UEPS 
em comparação à MPM.
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Instruções: Utilize as informações abaixo para responder à questão.

A empresa MJC realizou vendas de R$ 225.000,00 durante o ano de X8. Durante
este ano, também registrou as seguintes operações: devoluções de vendas de R$
7.500,00, abatimento sobre vendas de R$ 3.800,00, frete sobre vendas de R$
6.600,00, custo das mercadorias vendidas de R$ 115.000,00, comissões sobre
vendas de R$ 2.400,00, impostos sobre vendas de R$ 11.000,00 e provisão para
créditos de liquidação duvidosa de R$ 3.000,00.
A empresa MJC apurou uma receita líquida de, em reais,
a) 190.700,00
b) 197.300,00
c) 200.300,00
d) 202.700,00
e) 214.000,00

21. (Revisão de Véspera ISS BH)
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A empresa Comércio S.A., ao adquirir mercadorias para revenda pagou os seguintes
valores:

Mercadorias: R$ 120.000,00, valor líquido de tributos;
Seguro: R$ 2.000,00;
Tributos recuperáveis: R$ 21.000,00;
Tributos não recuperáveis: R$ 12.000,00.

22. (Revisão de Véspera ISS BH)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Com base nessas informações e sabendo que a empresa revendeu todas estas
mercadorias por R$ 250.000,00, com 10% de desconto no ato da venda, o custo das
mercadorias vendidas e o lucro bruto apurados pela empresa Comércio S.A. foram,
respectivamente, em reais,

a) 120.000,00 e 130.000,00
b) 122.000,00 e 103.000,00
c) 134.000,00 e 91.000,00
d) 143.000,00 e 82.000,00
e) 155.000,00 e 70.000,00
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De acordo com a vigente Estrutura Conceitual da Contabilidade estabelecida pelo
CPC, é objetivo do relatório contábil-financeiro

a) fornecer informações confiáveis e tempestivas aos administradores de 
companhias.
b) fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira da entidade que 
sejam úteis ao maior número possível de usuários.
c) fornecer aos governos informações confiáveis sobre os impostos devidos e a 
recolher.
d) fornecer informações confiáveis e tempestivas aos fornecedores de companhias.
e) fornecer aos empregados informações sobre a possibilidade de demissões e(ou) 
reduções de salários.

23. (Revisão de Véspera ISS BH)
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De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00(R2) – Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro, a elaboração do relatório financeiro, para fins gerais, deve
priorizar a prestação de informações financeiras que sejam úteis para a tomada de
decisões de

a) investidores e credores, existentes e potenciais.
b) administradores e membros de conselhos fiscais.
c) órgãos reguladores e fiscalizadores.
d) profissionais da contabilidade e auditores independentes.
e) pessoas do público em geral, sem distinção.

24. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Maximizar a qualidade da informação contábil, para torná-la, o quanto for possível,
mais completa, neutra e isenta de erros, permitirá o melhor atingimento da
característica qualitativa da informação contábil denominada de

a) relevância.
b) comparabilidade.
c) representação fidedigna.
d) compreensibilidade.
e) capacidade de verificação.

25. (Revisão de Véspera ISS BH)
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De acordo com o CPC 00(R2) – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, as
reivindicações contra os recursos econômicos da entidade que reporta são
compostas exclusivamente pelo(s) elemento(s) das demonstrações contábeis da
referida entidade denominado(s) de

a) ativo.
b) ativo e passivo.
c) passivo.
d) patrimônio líquido.
e) passivo e patrimônio líquido.

26. (Revisão de Véspera ISS BH)
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De acordo com o Pronunciamento Técnico 00 (R2) – Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro, a existência de controle é requisito necessário para que se
possa enquadrar recurso econômico no conceito de ativo. Nesse sentido, assinale a
opção que apresenta condição que, de acordo com o referido pronunciamento
técnico, é suficiente para configurar existência de controle de recurso econômico por
parte de uma entidade.

a) A entidade deter a propriedade do recurso econômico.
b) A entidade deter a custódia do recurso econômico.
c) A entidade deter os direitos em relação aos benefícios econômicos gerados pelo
recurso econômico.
d) A entidade deter a capacidade presente de direcionar o uso do recurso
econômico e obter os recursos econômicos que possam dele fluir.
e) A entidade ter o direito de empregar o recurso econômico em suas atividades.

27. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Assinale a opção que corresponde ao conjunto de demonstrações contábeis
segundo a vigente Estrutura Conceitual da Contabilidade estabelecida pelo CPC.

a) balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do 
fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do 
resultado abrangente.

b) balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, demonstração dos 
fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de 
lucros ou prejuízos acumulados e notas explicativas.

c) demonstração da posição financeira, demonstração do resultado abrangente, 
demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio 
líquido, balanço social e notas explicativas.

28. (Revisão de Véspera ISS BH)
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d) demonstração da posição financeira, balanço patrimonial, demonstração do
resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido,
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e notas explicativas.

e) demonstração da posição financeira, demonstração do resultado abrangente,
demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio
líquido, demonstração das origens e aplicações de recursos e notas explicativas.
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Com relação ao balanço patrimonial, o ativo deve ser classificado como não
circulante quando

a) for mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
b) a sua realização for esperada para até doze meses após a data do balanço.
c) o seu consumo for pretendido no decurso normal do ciclo operacional da 
entidade.
d) for mantido, por mais de um período, para uso na produção ou no fornecimento 
de mercadorias.
e) for um equivalente de caixa.

29. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Com base no Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das
Demonstrações Contábeis, assinale a opção correspondente à obrigação que deve
ser classificada como passivo não circulante no balanço patrimonial.

a) Obrigação que deve ser liquidada durante o ciclo operacional normal da empresa.
b) Obrigação mantida essencialmente com a finalidade de ser negociada.
c) Obrigação que deve ser liquidada em até 12 meses após a data do balanço.
d) Obrigação que deve ser liquidada em até 12 meses após a data do balanço e que
dê ao devedor o direito de liquidá-la por meio da emissão de títulos patrimoniais em
favor do credor.
e) Obrigação em relação à qual o credor tem o direito incondicional de diferir sua

liquidação durante, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

30. (Revisão de Véspera ISS BH)
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A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta.

a) Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o aumento de
obrigações a serem cumpridas para com os clientes.
b) Despesa representa a entrada de elementos no ativo, sob a forma de dinheiro ou
de direitos a receber.
c) As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são
encerradas no final do período, para a apuração do resultado.
d) As contas de despesas são de natureza credora e as contas de receita são de
natureza devedora.
e) As contas de receitas e de despesas são contas de resultado, também
denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para apurar o
resultado da entidade.

31. (Revisão de Véspera ISS BH)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Cabe à administração da entidade eleger o método de apresentação das despesas
na demonstração do resultado mais relevante e confiável, atendidas as exigências
legais. Entretanto, o método que, quando não for usado, deve ser divulgado
adicionalmente é o

a) da função das despesas.
b) misto.
c) direto.
d) da natureza das despesas.
e) indireto.

32. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Uma empresa apresentou os seguintes saldos em 31/12/2013:

Vendas brutas: ........................................................... R$ 40.000,00;
Comissão de vendas: .................................................... R$ 4.000,00;
Devolução de vendas: ................................................... R$ 3.000,00;
Impostos sobre operações financeiras: ........................... R$ 6.000,00;
Imposto predial da fábrica: .......................................... R$ 10.000,00;
Devolução de compras: ................................................. R$ 8.000,00;
IPI nas compras: .......................................................... R$ 5.000,00;
ICMS sobre vendas: ...................................................... R$ 7.200,00.

33. (Revisão de Véspera ISS BH)
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Considerando que a empresa é contribuinte dos impostos estaduais e municipais, 
mas não é contribuinte do IPI, o valor da Receita Líquida apurada, em 31/12/2013, é 
de

a) R$ 32.800,00.

b) R$ 29.800,00.

c) R$ 25.800,00.

d) R$ 24.800,00.

e) R$ 19.800,00.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Em relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), assinale a alternativa
INCORRETA, de acordo com a legislação vigente.
a) A elaboração e publicação da DFC é obrigatória para todas as sociedades por

ação.
b) A legislação permite que a DFC seja elaborada tanto pelo Método Direto quanto

pelo Método Indireto.
c) Entre os Fluxos de Financiamentos pode ser incluída a amortização de um

empréstimo.
d) O método indireto de elaboração da DFC parte do resultado líquido (lucro ou

prejuízo) do exercício, ao qual são adicionados e do qual são deduzidos os fluxos
financeiros.
e) O pagamento relativo à compra de um imobilizado classifica-se entre os Fluxos

de Investimentos.
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É uma atividade que consome recursos do Caixa e Equivalentes Caixa, que é 
classificada como fluxo de caixa de financiamentos na Demonstração dos Fluxos de 
Caixa:
a) pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade.
b) pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangíveis e outros 
ativos de longo prazo.
c) pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou 
instrumentos de dívida de outras entidades (exceto aqueles pagamentos referentes a 
títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para 
negociação imediata ou futura).
d) adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros por instituições não 

financeiras.
e) doações efetuadas pelo Governo a título de subvenções econômicas de custeio 
da entidade.
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Prof. Silvio Sande

Considerando a Lei no 6.404/1976 e suas alterações e as Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnica Geral – NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado e
NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, considere:

I. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) deve ser elaborada por toda empresa
constituída sob a forma jurídica de Sociedade por Ações.
II. A distribuição da riqueza criada pela empresa deve ser detalhada de forma mínima
entre: Pessoal e Encargos; Impostos, taxas e contribuições; juros e aluguéis; Juros
sobre capital próprio e dividendos; e lucros retidos/prejuízo do exercício.
III. A Formação de Riqueza das entidades é formada por: Receitas; Insumos
adquiridos de terceiros; e valor adicionado recebido em transferência.
IV. Na distribuição das riquezas os valores depositados no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) devem ser registrados no grupo Impostos, taxas e
contribuições.
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Prof. Silvio Sande

Está correto o que consta APENAS de
a) I e II.
b) I, III e IV.
c) II e III.
d) II, III e IV.
e) III e IV.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

A Lei 11.638/07 tornou obrigatória a Demonstração do Valor Adicionado (DVA.) para
todas as companhias abertas.

Assinale a alternativa correta sobre a DVA.

a) Compõem os insumos adquiridos de terceiros os custos dos produtos, das
mercadorias e dos serviços vendidos excluindo os valores das matérias-primas
adquiridas junto a terceiros.

b) As Receitas são formadas pelas vendas de mercadorias, produtos e serviços
incluindo os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas (por exemplo, ICMS,
IPI, PIS e COFINS).
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c) Sobre os insumos adquiridos de terceiros, nos valores dos custos dos produtos e 
mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia, etc. consumidos, não devem ser 
considerados os tributos incluídos no momento das compras (por exemplo, ICMS, 
IPI, PIS e COFINS), recuperáveis ou não.

d) O resultado de equivalência patrimonial, quando despesa, será componente da 
distribuição da riqueza gerada pela companhia.

e) A segunda parte da DVA deve apresentar deforma detalhada como a riqueza 
obtida pela entidade foi distribuída, os valores referentes à remuneração de capitais 
de terceiros, incluindo juros, aluguéis e pessoal (remuneração direta, benefícios e 
FGTS).



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Considere os dados extraídos da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
da empresa A referentes ao exercício financeiro de X1:

Descrição R$ (mil)
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Com Lucros e Reservas......................................................... 13.000,00
Por subscrição realizada........................................................ 17.000,00

REVERSÃO DE RESERVAS
De Contingências .................................................................. 3.000,00
De Lucros a Realizar ............................................................. 1.080,00

AQUISIÇÃO DE AÇÕES............................................................... 280,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ................................................ 14.000,00
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:

Transferências para reservas
Reserva Legal ........................................................................ 700,00
Reserva Estatutária .............................................................. 5.150,00
Reserva de Lucros a Realizar.................................................... 150,00

Distribuição de Dividendos ....................................................... 12.080,00

A variação no total do Patrimônio Líquido foi, em milhares de reais,

a) 18.640,00
b) 18.920,00
c) 30.720,00
d) 32.640,00
e) 66.440,00



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Considere as seguintes assertivas sobre Ativos Intangíveis:

I. O custo de um ativo intangível (identificado e separável) adquirido em uma
combinação de negócios é o seu valor justo na data da aquisição.
II. Os ativos intangíveis gerados internamente, resultantes da fase de pesquisa,
devem ser reconhecidos, uma vez que o custo pode ser determinado com
segurança.
III. Um ativo intangível com vida útil indefinida deve ser reconhecido inicialmente pelo
custo, não sofre amortização e está sujeito ao teste de redução ao valor recuperável.
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Está correto o que se afirma em

a) III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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Considere os conceitos abaixo:

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

II. Passivos contingentes nunca podem ser reconhecidos em Balanço Patrimonial,
visto que sua existência depende da ocorrência ou não ocorrência de um ou mais
eventos futuros incertos que não estão totalmente sob controle da entidade, não é
possível mensurar o desembolso futuro com confiabilidade e/ou o prazo de execução
da obrigação é incerto.

III. Provisões, por serem caracterizadas como passivos contingentes, não são
reconhecidas em Balanço Patrimonial.
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IV. As provisões remotas são reconhecidas no passivo em contrapartida ao
reconhecimento de despesa na Demonstração de Resultado do Exercício.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I, III e IV.
c) II e IV.
d) II, III e IV.
e) I e III.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Considere as seguintes assertivas sobre a análise de recuperabilidade de ativos
(teste de impairment) estabelecida pela Lei no 6.404/76 e pelo Pronunciamento
Técnico CPC 01.

I. O valor recuperável de um ativo corresponde ao menor valor entre o seu valor
líquido de venda e o seu valor em uso.
II. Se o valor contábil do ativo excede o seu valor recuperável, a entidade deve
reduzir o valor contábil do referido ativo ao seu valor recuperável.
III. A análise de recuperabilidade também deve ser efetuada a fim de que sejam
revisados e ajustados os critérios utilizados para determinar a vida útil econômica
estimada de um ativo e o cálculo da depreciação, amortização e exaustão.
IV. A entidade deve testar, no mínimo, a cada dois anos, a redução ao valor
recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida.
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Está correto o que se afirma em

a) I e II, somente.

b) II e III, somente.

c) III e IV, somente.

d) II, III e IV, somente.

e) I, II, III e IV.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

No encerramento de seu último exercício social, uma entidade realizou o teste de
recuperabilidade de determinado ativo que havia sido adquirido por R$ 240 mil e que
já acumulava R$ 40 mil de depreciação. O valor em uso desse bem foi estimado em
R$ 205 mil e o valor justo líquido das despesas de sua venda foi avaliado em R$ 195
mil.
Nessa situação hipotética, a entidade deve

a) everter parte da amortização, visto que o valor em uso do bem supera seu valor
contábil.
b) adicionar R$ 5 mil à depreciação.
c) contabilizar uma provisão de R$ 5 mil para perda de valor recuperável.
d) abster-se de realizar qualquer contabilização.
e) realizar a venda imediata do ativo.
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ASPECTOS GERAIS
LC 116/03

Art. 8º As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:

I – (VETADO)

II – demais serviços, 5% (cinco por cento).

Art. 8º-A A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).



ASPECTOS GERAIS
LC 116/03

§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou

financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob

qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente

da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os

subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar



ASPECTOS GERAIS
LC 116/03

a) 7.02 – Execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos;

b) 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;

c) 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de

passageiros.



ASPECTOS GERAIS
Jurisprudência relevante acerca do ISS:

Súmula Vinculante 31: É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

sobre operações de locação de bens móveis.



ASPECTOS GERAIS
Conceito de Serviço para fins de incidência do ISS

Serviço é a prestação de esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, em caráter negocial,

sob regime de direito privado, mas sem subordinação, tendente à obtenção de um bem material ou

imaterial.

Desempenho de uma atividade economicamente apreciável, sem subordinação, produtiva de utilidade

para outrem, sob regime de direito privado, com fito de remuneração, não compreendido na competência

de outra esfera de governo.



ASPECTOS GERAIS
Jurisprudência relevante acerca do ISS:

“TRIBUTÁRIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO. ISS.

NÃO INCIDÉNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. 1. Nos termos da jurisprudência desta

Corte, não incide ISS na hipótese de construção feita pelo próprio incorporador, haja vista que, se a

construção é realizada por ele próprio, em terreno próprio, não há que se falar em prestação de serviços a

terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador.”

(STJ, AgRg REsp 1.295.814/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Julgamento em 03/10/2013)



LC 116/03
Aspecto Material:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,

tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam

como atividade preponderante do prestador.

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha

iniciado no exterior do País.

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de

mercadorias.



LC 116/03
§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.



LC 116/03
Art. 2º O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;

II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos

gerentes-delegados;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o

principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições

financeiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado

aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.



Lei 8.725/03
Art. 3º - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte preste serviço, de modo

permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, tornando-se irrelevante para

caracterizá-lo qualquer denominação como sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de

representação ou contato, entre outras.

Art. 4º - O serviço será considerado prestado e o imposto será considerado devido quando o

estabelecimento prestador ou, na sua falta, o domicílio do prestador localizar-se no Município, ressalvadas as

hipóteses previstas no § 1º deste artigo. => REGRA
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Lei 8.725/03
Art. 19 - O contribuinte do ISSQN é o prestador do serviço.

Art. 20 - São obrigados a proceder à retenção na fonte e recolher o ISSQN retido, devido neste Município,

relativo aos serviços tomados, observados os casos previstos no art. 22 desta Lei:

I - o órgão, a empresa e a entidade da Administração Direta e Indireta da União, do Estado e do Município;

II - a empresa concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de energia elétrica, de água

ou de telecomunicação;

III - a instituição financeira ou equiparada autorizada, pelo Banco Central do Brasil, a funcionar;

IV - a companhia aérea ou seu representante;



Lei 8.725/03
V - a empresa de plano de saúde;

VI - a empresa ou a entidade que administre ou explore loterias e outros jogos, apostas, sorteios, prêmios ou

similares;

VII - a empresa ou clube de seguro e capitalização, bem como seu representante;

VIII - o tomador de serviço que tenha despendido a partir do ano de 2002, com o pagamento de serviços de

terceiros, valor anual, igual ou superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), apurado no exercício

financeiro correspondente ao ano civil anterior ao do serviço tomado.
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Art. 22 - O tomador de serviço, inclusive o órgão, a empresa e a entidade da Administração Pública Direta e

Indireta deixará de reter o ISSQN na fonte, em qualquer hipótese prevista nesta Lei, quando:

I - o prestador do serviço, em caso de serviço isento, informar, em todas as vias do documento fiscal emitido,

os fundamentos legais indicativos desta situação;

II - o prestador do serviço, nos serviços imunes ou sujeitos ao regime de estimativa, apresentar o despacho

de reconhecimento da imunidade tributária ou a certidão de estimativa, dentro de seu prazo de validade,

respectivamente, e fizer constar na Nota Fiscal de Serviços, ou em outro documento, o número do processo

administrativo correspondente;



Lei 8.725/03
III - o prestador do serviço for pessoa física inscrito no Cadastro Mobiliário de Contribuintes de Tributos

Municipais fornecer cópia da guia de recolhimento do ISSQN - autônomo correspondente ao último trimestre

imediatamente anterior à data do pagamento do serviço prestado;

IV - o serviço for prestado por sociedade de profissionais, desde que o prestador observe, quanto à emissão

do correspondente documento fiscal, o disposto no § 4º do art. 13 desta lei;

V - o prestador do serviço apresentar a Nota Fiscal de Serviços Avulsa relativa ao serviço tomado;

VI - o prestador do serviço for incentivador de projetos culturais, no Município, e fornecer cópia do respectivo

Certificado de Incentivo Fiscal, conforme a legislação específica, dentro de seu prazo de validade;



Lei 8.725/03
VII - o prestador do serviço for instituição financeira ou equiparada autorizada, pelo Banco Central do Brasil, a

funcionar;

VIII- o prestador de serviço for a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - ;

IX - o prestador do serviço for concessionário de serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto,

transporte de passageiros, ou de serviço cuja cobrança seja efetuada mediante conta emitida pela respectiva

concessionária.

X - o prestador do serviço for delegatário de serviço de registro público cartorário e notarial;



Lei 8.725/03
XI - o prestador do serviço for empresa incentivada pelo Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de

Empresas no Município e se tratar de serviço prestado no período de fruição dos benefícios fiscais a ele

concedidos, nos termos do regulamento, acobertado por nota fiscal de serviços eletrônica com a informação

do Certificado de Incentivo Fiscal correspondente.



Lei 8.725/03
Base de cálculo:

Art. 5º - O preço do serviço é a base de cálculo do ISSQN e é considerado, para fins desta Lei, como o valor

total recebido ou devido em conseqüência da prestação do serviço, vedadas deduções, exceto as

expressamente autorizadas em Lei.

Art. 6°- Incorporam-se à base de cálculo do ISSQN:

I - o valor acrescido e o encargo de qualquer natureza;

II - o desconto e o abatimento concedido sob condição.



Lei 8.725/03
Art. 7°- Quando se tratar de contraprestação, sem prévio ajuste do preço, ou quando o pagamento do

serviço for efetuado mediante o fornecimento de mercadorias, a base de cálculo do ISSQN será o preço do

serviço corrente na praça.

Art. 8° - A base de cálculo do ISSQN incidente sobre o serviço de locação, sublocação, arrendamento, direito

de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, poste, cabo, duto e conduto de

qualquer natureza será proporcional à extensão da ferrovia, rodovia, cabo, duto e conduto de qualquer

natureza, ou ao número de postes, existentes no Município.



Lei 8.725/03
Art 9º - Fica excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador de serviço de
execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de construção civil, hidráulica ou elétrica
e congêneres, inclusive sondagem, perfuração de poço, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produto, peça e equipamento, bem como reparação,
conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, porto e congêneres.

Art. 10 - Não se inclui na base de cálculo do ISSQN devido pelas sociedades organizadas sob a forma de
cooperativa, nos termos da legislação específica, o valor recebido de terceiros e repassado a seus
cooperados e a credenciados para a prática de ato cooperativo auxiliar, a título de remuneração pela
prestação dos serviços.



Lei 8.725/03
Art. 12 - O ISSQN incidente sobre serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte

será exigido deste, trimestralmente, em função de cada atividade profissional exercida, à razão de:

§ 1º - Para efeito de incidência do ISSQN, não se configura prestação de serviço sob a forma de trabalho

pessoal do próprio contribuinte, a do profissional que, no exercício de sua atividade, for auxiliado por mais de

três pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, ou de profissional com habilitação idêntica à sua.
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Art. 13 - Quando os serviços de médico, enfermeiro, obstetra, ortóptico, fonoaudiólogo, protético, médico

veterinário, contador, técnico em contabilidade, agente da propriedade industrial, advogado, engenheiro,

arquiteto, urbanista, agrônomo, dentista, economista e psicólogo forem prestados por sociedades constituídas

por profissionais de mesma habilitação, o ISSQN devido será exigido mensalmente em relação a cada sócio da

sociedade, bem como em relação a cada profissional habilitado, empregado ou não, que preste serviço em

nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica à sociedade que apresente qualquer uma das seguintes

características:



Lei 8.725/03
I - natureza comercial;

II - sócio pessoa jurídica;

III - atividade diversa da habilitação profissional dos sócios;

IV - sócio não habilitado para o exercício de atividade correspondente ao serviço prestado pela sociedade;

V - sócio que não preste serviço em nome da sociedade, nela figurando apenas com aporte de capital;

VI - caráter empresarial;

VII - sociedade pluriprofissional, constituída por sócios com habilitações profissionais diferentes;

VIII - terceirização de serviços vinculados a sua atividade fim a outra pessoa jurídica.



Lei 8.725/03
§ 3º - O ISSQN será calculado em relação ao número de profissionais da sociedade, incluindo-se todos os

sócios mais os profissionais habilitados, empregados ou não, que prestam serviços em nome da sociedade, na

seguinte proporção:

I - pelos primeiros 5 profissionais: R$120,00 (cento e vinte reais) por profissional;

II - pelo 6º ao 10º profissional: R$180,00 (cento e oitenta reais) por profissional;

III - pelo 11º ao 20º profissional: R$240,00 (duzentos e quarenta reais) por profissional;

IV - a partir do 21º profissional: R$300,00 (trezentos reais) por profissional.



Lei 8.725/03
§ 5º - O valor do imposto devido, calculado nos termos do § 3º deste artigo, limitar-se-á ao percentual de

5% (cinco por cento) da receita mensal bruta de serviços da sociedade.



Lei 8.725/03
Art. 13-B - Os prestadores dos serviços a que se referem os subitens 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços, que

integra o Anexo Único desta Lei, poderão deduzir da base de cálculo do imposto próprio a recolher os valores

despendidos para o cumprimento e assistência assegurada aos usuários nesses planos com hospitais,

clínicas, médicos, odontólogos, laboratórios e demais serviços previstos no item 4 dessa Lista, desde que o

ISSQN correspondente aos serviços objetos da dedução tenha sido retido na fonte e recolhido ao Município de

Belo Horizonte.

Parágrafo único - A dedução autorizada no caput deste artigo não poderá resultar em imposto a recolher

inferior ao valor do imposto devido calculado sob a alíquota mínima de 2% (dois por cento), não sendo

permitido qualquer tipo de compensação para períodos de apuração subsequentes.



Lei 8.725/03
Art. 28 - A base de cálculo do ISSQN será arbitrada pela autoridade fiscal competente, quando:

I - o valor efetivo do preço do serviço não puder ser conhecido;

II - o registro fiscal ou contábil, bem como a declaração ou o documento fiscal exibido pelo sujeito passivo ou

pelo terceiro obrigado, for insuficiente ou não merecer fé;

III - o contribuinte ou o responsável pelo serviço recusar-se a exibir à fiscalização o elemento necessário à

comprovação do valor do serviço prestado;

IV - for constatada a existência de fraude ou sonegação, pelo exame de livro, documento fiscal ou comercial

exibido pelo contribuinte, ou por qualquer outro meio direto ou indireto de verificação;



Lei 8.725/03
V - a documentação fiscal não for reconstituída, no prazo regulamentar, em caso de perda, extravio ou

inutilização de documento fiscal.

Art. 29 - A base de cálculo do ISSQN poderá ser fixada por estimativa, mediante iniciativa do Fisco ou a

requerimento do sujeito passivo, quando:

I - a atividade for exercida em caráter provisório;

II - a espécie, a modalidade ou o volume de negócios e de atividades do contribuinte aconselharem tratamento

fiscal específico;

III - o sujeito passivo não puder emitir documento fiscal;

IV - o sujeito passivo incorrer, reiteradamente, em descumprimento de obrigação acessória.



Lei 8.725/03
Art. 30 - Para fins de fixação, por estimativa, da base de cálculo do ISSQN, serão considerados, entre outros,

os seguintes elementos:

I - o preço corrente do serviço, na praça;

II - o tempo de duração e a natureza específica da atividade;

III - o valor da despesa geral do contribuinte durante o período considerado para o cálculo da estimativa;

IV - o volume de receita auferida em períodos anteriores e sua projeção para o futuro;

V - outros contribuintes de mesma atividade e porte econômico;

VI - a capacidade potencial de prestação de serviço.



Lei 8.725/03
Alíquotas:

Art. 14 - As alíquotas do ISSQN são as seguintes:

I - 3% (três por cento) para os serviços prestados por sociedade constituída como cooperativa de trabalho,

na forma da legislação específica, desde que atendidos os seguintes requisitos, mediante apuração da

autoridade fiscal:

Parágrafo único - A inobservância de quaisquer dos requisitos estabelecidos nas alíneas “a” a “e” do inciso I

do caput deste artigo não permitirá à cooperativa de trabalho a fruição da alíquota de 3% (três por cento),

sujeitando-a ao recolhimento do ISSQN conforme a aplicação da alíquota correspondente ao serviço por ela

efetivamente prestado.



Lei 8.725/03
II - 2,5% (dois e meio por cento) para os serviços:

a) inseridos no item 1 e nos subitens 7.01, 7.03, 7.20, 10.01, 10.03, 10.09 e 10.10 da Lista de Serviços que integra

o Anexo Único desta lei;

b) de pesquisa de opinião pública, inseridos no subitem 17.01 da Lista de Serviços que integra o Anexo Único

desta lei;

c) de resposta audível (Centrais de Telemarketing), inseridos no subitem 17.02 da Lista de Serviços que integra

o Anexo Único desta lei;

d) de cobrança amigável de dívidas e outros direitos vencidos, por conta e ordem de terceiros, inseridos no

subitem 17.22 da Lista de Serviços que integra o Anexo Único desta lei, prestado exclusivamente mediante

teleatendimento por centrais de atendimento telefônico (call center) regularmente constituídas;



Lei 8.725/03
III - 3% (três por cento) para os serviços:

a) inseridos nos itens 4, 8 e 35 da Lista de Serviços;

b) inseridos nos subitens 3.02, 7.19, 7.21, 9.02, 9.03, 10.02, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 12.01, 12.03, 12.07,

12.11, 12.12, 13.05, 17.06, 17.08 e 17.24 da Lista de Serviços;

d) de administração de imóveis e condomínios, residenciais e comerciais, e de administração de frotas de

veículos, inseridos no subitem 17.12 da Lista de Serviços;

IV - 5% (cinco por cento) para os serviços inseridos em todos os demais itens e subitens da Lista de

Serviços, não expressamente referidos nos incisos I, II e III deste artigo.



LISTA DE SERVIÇOS
Serviços destacados:

1.09. Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da

internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas

prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011,

sujeita ao ICMS). => Netflix x Sky

3.04. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,

de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.



LISTA DE SERVIÇOS
Serviços destacados:

7.02. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou

elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da

prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos

serviços, que fica sujeito ao ICMS).



LISTA DE SERVIÇOS
Serviços destacados:

7.06. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros,

divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

9.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis

residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por

temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária,

fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).



LISTA DE SERVIÇOS
Serviços destacados:

13.05. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia,

litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização,

ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação,

tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando

ficarão sujeitos ao ICMS.

14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,

manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de

qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).



LISTA DE SERVIÇOS
Serviços destacados:

14.03. Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,

prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

14.09. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

17.11. Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica

sujeito ao ICMS).



LISTA DE SERVIÇOS
Serviços destacados:

17.25. Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio

(exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e

imagens de recepção livre e gratuita).

25.01. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo

cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito;

fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de

cadáveres.

39.01. Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).



Decreto 17.174/19
Art. 3º Parágrafo único – Considerar-se-á fictício, para fins de aplicação do disposto neste artigo, aquele

estabelecimento no qual, embora previsto no instrumento constitutivo da pessoa jurídica, tenha sido verificada

a ocorrência de qualquer das seguintes situações:

I – seja inexistente o endereço informado como sendo de sua localização;

II – não funcione de fato no endereço informado;

III – não possua o complexo de bens organizado para o exercício das atividades da pessoa jurídica, conforme

preceitua o art. 1.142 do Código Civil, combinado com o art. 4º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de

2003.



Decreto 17.174/19
Art. 4º – Será também declarada a inexistência de fato do estabelecimento prestador de serviços

formalmente estabelecido fora deste Município, nos moldes do que preceitua o art. 3º, quando:

I – o prestador de serviços não atender às requisições da ATM tendentes a comprovar o seu efetivo

funcionamento no endereço declarado no ato constitutivo;

II – as correspondências endereçadas ao prestador de serviços forem devolvidas pela ECT, em virtude de:

a) endereço inexistente;

b) recusa no recebimento da correspondência por parte do representante legal da pessoa jurídica ou de

quaisquer de seus prepostos;

c) não localização do prestador de serviços em seu endereço de cadastro.



ISSQN-próprio
Art. 7º – A apuração do ISSQN-Próprio devido, ressalvadas as exceções previstas neste Regulamento, deverá

ser efetuada no mês da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

§ 1º – Deverá ser apurado no mês do efetivo recebimento do preço do serviço o ISSQN-Próprio incidente

sobre os serviços prestados:

I – pelas cooperativas;

II – por hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios,

casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres ao Sistema Único de Saúde – SUS – e às

empresas de planos de saúde;

III – pelos planos de saúde;



ISSQN-próprio
IV – ao órgão, empresa ou entidade integrante da administração pública, direta ou indireta da União, Estado,

Município e Distrito Federal;

V – pelas corretoras de seguros, a título de remuneração pela corretagem.

Art. 8º – Ressalvada a hipótese prevista no § 1º do art. 7º, compõe a base de cálculo mensal do imposto o

preço dos serviços, independentemente do recebimento:

I – concluídos no mês;

II – executados no mês, no caso de serviços prestados de forma continuada, que se estendam por mais de um

mês, ou subdivididos em partes ou etapas contratuais, seja por período de tempo ou fases de execução.



ISSQN-próprio

Art. 9º – As diferenças resultantes do reajustamento do preço do serviço integrarão a base de cálculo do

imposto no mês em que sua fixação se tornar definitiva.

Art. 10 – Os sinais e adiantamentos do preço do serviço integram a base de cálculo do imposto devido no mês

em que forem recebidos.



ISSQN-fonte



Recolhimento
Art. 13 – O ISSQN deverá ser recolhido até o dia 8 do mês subsequente ao da apuração.

Parágrafo único – O imposto devido pelos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres prestados

no Município por prestadores de serviços estabelecidos em outros municípios deverá ser recolhido até o

segundo dia útil imediato ao da realização do evento, obrigando-se o sujeito passivo a identificar, na guia de

recolhimento, o serviço a que se refere.



Decreto 17.174/19
Sistema Especial de Fiscalização:

Art. 153 – O sujeito passivo poderá ser submetido a sistema especial de fiscalização, quando, reiteradamente,

incorrer em uma das seguintes condutas:

I – deixar de emitir NFS, ou quando elas forem emitidas irregularmente;

II – não forem fidedignas as informações registradas nos livros comerciais, contábeis ou nos documentos ou

declarações fiscais;

III – deixar de escriturar os livros comerciais e contábeis ou de informar as declarações fiscais, total ou

parcialmente;

IV – deixar de recolher o imposto, nos prazos e condições previstos na legislação;



Decreto 17.174/19
Sistema Especial de Fiscalização:

V – intimado pelo Fisco, não exibir, no prazo fixado pela autoridade fazendária, os livros ou documentos

contábeis, comerciais e fiscais exigidos;

VI – exercer, sem a correspondente inscrição no CMC, as suas atividades.

Parágrafo único – O sistema especial de fiscalização observará as disposições de portaria a ser expedida pela

SMFA.



Decreto 17.174/19
Sistema Especial de Fiscalização:

Art. 154 – O sistema especial de fiscalização poderá consistir, isolada ou cumulativamente, em:

I – obrigatoriedade quanto ao fornecimento periódico de informações relativas à prestação de serviços;

II – alteração do período de apuração, do prazo e da forma de pagamento do imposto;

III – emissão de documento fiscal controlado pela ATM;

IV – plantão permanente do Fisco junto ao estabelecimento.

§ 1º – As medidas previstas no caput poderão ser aplicadas, em relação a um contribuinte ou responsável, ou

a vários da mesma atividade, pelo tempo suficiente à normalização do cumprimento das obrigações

tributárias.



Decreto 17.174/19
Arbitramento:

Art. 155 – Para fins do disposto no art. 28 da Lei nº 8.725, de 2003, com vistas à determinação do preço do

serviço prestado e do imposto devido, além do preço corrente na praça, a autoridade fazendária poderá

recorrer a outros elementos subsidiários, assim entendidos os valores das despesas gerais realizadas,

inclusive de mão de obra empregada e insumos, dentre outros.



Decreto 17.174/19
Alerta Fiscal:

Art. 156 – Considera-se Alerta Fiscal a notificação prévia, visando à autorregularização, não constituindo

início de procedimento fiscal.

Parágrafo único – A expedição do Alerta Fiscal previsto no caput será efetuada mediante critérios de

conveniência e oportunidade da ATM, sem prejuízo de eventual ação fiscal específica.



Decreto 17.174/19
Acompanhamento Diferenciado:

Art. 157 – A critério da ATM poderá ser adotado Acompanhamento Diferenciado de contribuintes na forma de

monitoramento continuado do comportamento econômico-tributário, recolhimento do ISSQN e cumprimento

de obrigações acessórias.

Parágrafo único – Os contribuintes selecionados serão notificados do início do Acompanhamento Diferenciado

e do prazo de sua duração.



Decreto 17.174/19
Procedimento Fiscal:

Art. 158 – Ressalvado o disposto no art. 156, considera-se o início do procedimento de lançamento ou medida

de fiscalização relacionada à apuração do imposto devido a data da notificação do TIAF, ou do TI, lavrados pela

autoridade fiscal.



Decreto 17.174/19
Procedimento Fiscal:

Art. 160 – (...)

§ 1º – A conclusão da ação fiscal de que trata este artigo deverá ocorrer em até cento e oitenta dias a contar

do início do procedimento de lançamento ou medida de fiscalização, prorrogável, a critério da ATM, mediante

TPAF ou nota consignada no TIAF ou TI configurador do seu início.

§ 2º – O procedimento de lançamento ou medida de fiscalização, relacionada à apuração do ISSQN, será

considerado encerrado:



Decreto 17.174/19
Procedimento Fiscal:

I – com o pagamento integral da obrigação tributária;

II – com o parcelamento integral da obrigação tributária;

III – com o decurso do prazo estabelecido para a conclusão da ação fiscal, considerando as prorrogações

procedidas, nos termos do § 1º;

IV – com a notificação do sujeito passivo do TVF, lavrado pela autoridade fiscal competente homologando ou

promovendo o lançamento de ofício dos valores não recolhidos.

§ 3º – O encerramento do procedimento de lançamento ou medida de fiscalização, ocorrido nos termos dos

incisos I, II e III do § 2º, não configura homologação dos fatos geradores e recolhimentos do ISSQN relativos

ao período objeto da fiscalização.



Decreto 17.174/19
Procedimento Fiscal:

Art. 162 – O período objeto do procedimento de lançamento ou medida de fiscalização, considerado encerrado

nos termos do § 2º do art. 160, poderá ser reexaminado, enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública

Municipal constituir o crédito tributário, em face de indícios de valores não recolhidos ou não oferecidos à

tributação pelo sujeito passivo, bem como de dolo, fraude ou simulação.



NFS
Art. 43 – Os documentos falsos e inidôneos fazem prova apenas a favor da ATM.

§ 1º – Considera-se falso o documento emitido por pessoa física ou jurídica não inscrita no CMC.

§ 2º– Considera-se inidôneo o documento:

I – confeccionado sem AIDF, apesar da inscrição do emissor no CMC;

II – emitido por contribuinte inscrito que tenha deixado de comunicar, nos prazos previstos em Regulamento,

as mudanças de endereço ou domicílio fiscal, transferência do estabelecimento e encerramento de atividade;

III – emitido por contribuinte que tenha encerrado irregularmente sua atividade;

IV – dado como extraviado, desaparecido ou inutilizado;

V – emitido após a data-limite para utilização.



ITBI

Professor: Rafael Rocha



ITBI na legislação tributária municipal de BH
Lei nº 5.492/88

Art. 2º - O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso "Inter Vivos" - ITBI - tem como fato

gerador;

I - A transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis, por natureza ou

acessão física, situados no território do Município.

II - A transmissão onerosa, a qualquer título, de direitos reais, exceto os de garantia, sobre imóveis situados

no território do Município.

III - A cessão onerosa de direitos relativos à aquisição dos bens referidos nos incisos anteriores.



ITBI na legislação tributária municipal de BH
§ 1º - O fato gerador ocorre com o registro do título translativo de propriedade do bem imóvel, ou de direito real

a ele relativo, exceto os de garantia, na sua respectiva matrícula imobiliária perante o ofício de registro de

imóveis competente.

§ 2º - O disposto neste artigo abrange os seguintes atos e contratos onerosos:

I - registro da escritura pública de compra e venda, pura ou condicional;

II - adjudicação judicial, quando não decorrente de sucessão hereditária;

III - instituição e cessão do direito real do promitente comprador do imóvel, nos termos do inciso VII do art. 1.225

e dos arts. 1.417 e 1.418 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

IV - escritura pública de dação em pagamento;



ITBI na legislação tributária municipal de BH
V - arrematação em hasta pública administrativa ou judicial;

VI - instituição ou renúncia do usufruto;

VII - tornas ou reposição consistentes em imóveis, decorrentes de divisão para extinção de condomínio sobre

imóvel, e de dissolução de sociedade conjugal, quando for recebida por qualquer condômino ou cônjuge, quota-

parte material cujo valor seja maior que o valor de sua quota ideal, incidindo o imposto sobre a diferença apurada

pelo órgão fazendário;

VIII - permuta de bens imóveis e dos direitos a eles relativos;

IX - quaisquer atos ou contratos onerosos que resultem em transmissão da propriedade de bens imóveis, ou de

direitos a eles relativos, sujeitos à transcrição na forma da lei.



ITBI na legislação tributária municipal de BH
Art. 3º - O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos, quando:

I - Realizada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

II - Decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

III - Decorrente da transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de

retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade

preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais a locação de bens imóveis ou

arrendamento mercantil.



ITBI na legislação tributária municipal de BH
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da

receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à

aquisição, decorrerem de transações mencionadas no § 1º.

§ 3º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes

dela, apurar-se-á a preponderância referida no § 2º, levando-se em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à

data da aquisição.

§ 5º - Verificada a preponderância referida no § 1º, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da Lei vigente à

data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.



ITBI no CTN



ITBI na legislação tributária municipal de BH
Art. 4° - Ficam isentas do imposto as aquisições de imóveis vinculados a programas habitacionais de caráter

popular, destinados à moradia de famílias de baixa renda, que tenham a participação ou assistência de entidades

ou órgãos criados pelo poder público.



ITBI na legislação tributária municipal de BH



ITBI na legislação tributária municipal de BH
§ 4° - Nos casos a seguir especificados a base de cálculo será:

I - Na transmissão do domínio útil, 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel;

II - Na transmissão do domínio direto, 2/3 (dois terços) do valor venal do imóvel;

III - Na instituição ou venda do direito real de usufruto, uso ou habitação, inclusive a transferência onerosa ao nu-

proprietário, 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel;

IV - Na transmissão da nua propriedade, 2/3 (dois terços) do valor venal do imóvel;

V - Nas tornas ou reposições verificadas em partilhas ou divisões, o valor da parte excedente da meação ou

quinhão, ou da parte ideal consistente em imóveis.



ITBI na legislação tributária municipal de BH
Art. 6º - Contribuinte do imposto é:

I - O adquirente ou cessionário do bem ou direito.

II - Na permuta, cada um dos permutantes.

Art. 8º - A alíquota do ITBI é de 3,0% (três por cento).

Art. 9º - O imposto será pago antes do registro do título translativo de propriedade do bem imóvel, ou de direito

real a ele relativo, no ofício de registro de imóveis competente, de acordo com o § 7º do art. 150 da Constituição

da República, mediante documento próprio previsto em regulamento, a ser fornecido pelo órgão fazendário

competente, observados os seguintes prazos:



ITBI na legislação tributária municipal de BH
Decreto nº 17.026/18

Art. 8º – Na hipótese de alienação judicial do imóvel, a base de cálculo corresponde ao valor pelo qual o

imóvel foi arrematado em hasta pública, corrigido monetariamente a partir da data de arrematação pelo

índice de atualização adotado pelo Município.



IPTU

Professor: Rafael Rocha



IPTU:
“Art. 182. § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

IPTU na CF/88



Súmula 626 do STJ: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como
urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art.
32, § 1º, do CTN.

Súmulas sobre o IPTU



“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão
física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o
requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes,
construídos ou mantidos pelo Poder Público:

IPTU no CTN



I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado.
§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

IPTU no CTN



IPTU na legislação tributária municipal de BH

Lei 5.641/89: art. 63, Parágrafo único - Entende-se como zona urbana a que for dotada dos

melhoramentos e equipamentos mínimos indicados em lei complementar federal e, ainda, a área urbanizável

ou de expansão urbana constante de loteamentos destinados à habitação ou a quaisquer outros fins

econômicos-urbanos.

“



“TRIBUTÁRIO. IPTU. ITR. FATO GERADOR. IMÓVEL SITUADO NA ZONA URBANA. LOCALIZAÇÃO. DESTINAÇÃO.
CTN, ART. 32. DECRETO-LEI N. 57/66. VIGÊNCIA.
1. Ao ser promulgado, o Código Tributário Nacional valeu-se do critério topográfico para delimitar o fato
gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR): se o imóvel estivesse situado na zona urbana, incidiria o IPTU; se na zona rural, incidiria o
ITR.
2. Antes mesmo da entrada em vigor do CTN, o Decreto-Lei nº 57/66 alterou esse critério, estabelecendo
estarem sujeitos à incidência do ITR os imóveis situados na zona rural quando utilizados em exploração vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Jurisprudência sobre o IPTU



3. A jurisprudência reconheceu validade ao DL 57/66, o qual, assim como o CTN, passou a ter o status de
lei complementar em face da superveniente Constituição de 1967. Assim, o critério topográfico previsto no
art. 32 do CTN deve ser analisado em face do comando do art. 15 do DL 57/66, de modo que não incide o IPTU
quando o imóvel situado na zona urbana receber quaisquer das destinações previstas nesse diploma legal.
4. Recurso especial provido.” (STJ, RESP 200300116193, 1ª Turma, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ 07/03/2005)

Jurisprudência sobre o IPTU



IPTU na legislação tributária municipal de BH

Imóveis sujeitos à incidência do IPTU:

- Edificados (condominiais e não condominiais)

- Não edificados

Lei 9.795/09: art. 7º, § 4º - Para efeito de lançamento do tipo construtivo como condominial ou não condominial,
utilizar-se-ão os dados constantes do Cadastro Imobiliário, conforme normatização específica, considerando-se:
I - imóvel condominial: apartamento (AP), sala (SL), vaga de garagem residencial (VR), vaga de garagem comercial (VC)
e loja (LJ) em edifício ou galeria;
II - imóvel não condominial: casa (CA), barracão (BA), galpão (GP) e demais tipos de lojas (LJ).



IPTU na legislação tributária municipal de BH

Lei 5.641/89:

Art. 64 - Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no dia 1° de janeiro de cada exercício financeiro.

Art. 66 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor.

Art. 94 - O lançamento do IPTU será anual e deverá ter em conta a situação fática do imóvel existente à

época da ocorrência do fato gerador.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Lei 5.641/89:

Art. 67 - É responsável pelo pagamento do IPTU e das taxas que com ele são cobradas:

I - o adquirente, ainda que beneficiário de imunidade ou isenção, pelo débito do alienante;

II - O espólio, pelo débito do "de cujus", até a data da abertura da sucessão;

III - O sucessor, a qualquer título, e o meeiro, pelo débito do espólio, até a data da partilha ou da adjudicação.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Lei 5.641/89:

Parágrafo único - Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública ou na hipótese do inciso

III deste artigo, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o preço da arrematação ou o

montante do quinhão, legado ou meação.



IPTU na legislação tributária municipal de BH

Lei 5.641/89:

Art. 69, Parágrafo único - Na determinação da base de cálculo não será considerado o valor dos bens

móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração,

aformoseamento ou comodidade.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Lei 5.641/89:

Art. 70 - O valor venal do imóvel será determinado em função dos seguintes elementos, tomados em

conjunto ou separadamente:

I - Preços correntes das transações no mercado imobiliário;

II - Zoneamento urbano;

III - Características do logradouro e da região onde se situa o imóvel;

IV - Características do terreno como:

a) área;

b) topografia, forma e acessibilidade;



Alíquotas:



Alíquotas:



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Lei 5.641/89 :

Art. 83. § 1° - Tratando-se de imóvel em construção, as alíquotas previstas no item II da Tabela III, anexa a esta

Lei, serão reduzidas em 50%.

§ 2º - Não sendo concedida de ofício pelo órgão fazendário responsável pelo lançamento a redução de alíquota

prevista no § 1º deste artigo, para fazer jus ao benefício, o contribuinte deverá requerê-lo àquele órgão, anexando

o Alvará de Construção e a comunicação de início de obra ou documentação que supra sua falta, nos termos do

regulamento.

§ 3° - O benefício de que trata o § 1° deste artigo, somente poderá ser aplicado no máximo em três exercícios.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Decreto 17.037/18:

Art. 9º – A administração tributária do Município poderá promover diligência fiscal destinada a apurar o efetivo

início da construção no imóvel para o qual se pleiteia o benefício de que trata o art. 8º.

Parágrafo único – Considera-se imóvel em construção aquele em que se constate, no mínimo, a abertura de

valas ou escavações para colocação de concreto, desde que comprometidas com a obra e vinculadas com o

projeto aprovado.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Lei 5.641/89 :

Art. 83-A - O imóvel de tipo construtivo casa, apartamento ou barracão, utilizado pelo Microempreendedor

Individual - MEI - para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, será considerado, para fins de

lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, ocupado exclusivamente para fins

residenciais, por uma única vez, no exercício seguinte ao do início da atividade.

Parágrafo único - Não se aplicará o benefício previsto no caput deste artigo se a parte do imóvel ocupada pelo MEI

já estiver classificada no Cadastro Tributário Imobiliário Municipal como Imóvel Edificado com Ocupação Não

Residencial.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Lei 9.795/09:
Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2010, ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana - IPTU - os imóveis com tipo de ocupação exclusivamente residencial cujo valor venal, na data do

lançamento, não for superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais).

§ 2º - A isenção prevista no caput deste artigo não se aplica aos imóveis identificados como vaga de

garagem.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Lei 5.839/80:
Art. 7º - Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - e da Contribuição de

Melhoria:

I - os imóveis inseridos em área classificada como Zona de Especial Interesse Social - ZEIS - ocupados por

população de baixa renda;

II - as unidades habitacionais de uso residencial produzidas no âmbito de Políticas de Habitação oriundas de

Programas Habitacionais de Interesse Social destinados à população de baixa renda.

§ 1º - A isenção de que trata o caput deste artigo cessará 10 (dez) anos após a regularização fundiária.



IPTU na legislação tributária municipal de BH
Decreto 13.824/09 (fatores aplicáveis aos terrenos)

1) Fator Situação,

2) Fator Topografia,

3) Fator Pedologia,

4) Fator Gleba,

5) Fator Melhorias Públicas



IPTU na legislação tributária municipal de BH

Decreto 17.037/18

Art. 11 – Denomina-se Programa BH Nota 10, considerando o art. 23 da Lei nº 9.795, de 2009, o programa de

incentivo tributário do IPTU que consiste no aproveitamento de parcela do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN – incidente sobre serviços acobertados por Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – e

devido ao município, como crédito para abatimento de até 30% (trinta por cento) do IPTU para imóveis indicados

pelo sujeito passivo e situados em Belo Horizonte.



IPTU na legislação tributária municipal de BH

Decreto 17.037/18



DECORT-BH E PROEMP

Professor: Rafael Rocha



DECORT-BH
Art. 1º (...)

§ 3º A comunicação eletrônica nos termos do § 1º será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

Art. 2º A comunicação eletrônica por meio do Decort-BH considerar-se-á realizada:
I - de forma expressa, no dia do acesso ao teor da mensagem, caso este acesso tenha sido feito em dia útil;
II - presumidamente, após quinze dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da
mensagem na Caixa Postal Eletrônica - CPE - pela administração tributária do Município, caso o usuário não acesse o seu
teor.
§ 1º Caso o acesso pelo usuário ou o vencimento do prazo presumido ocorram em dia em que não haja expediente das
repartições públicas do Município, o usuário será considerado notificado no primeiro dia útil subsequente.



DECORT-BH

Art. 10. Comprovada a indisponibilidade do sistema da Prefeitura no último dia do prazo de notificação, o sistema

irá prorrogar automaticamente o prazo de notificação para às 23h59min59s do primeiro dia útil subsequente ao

que for assegurado o funcionamento normal do sistema.



PROEMP
Lei: Art. 1º - Ficam criados o Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresas - PROEMP, o Fundo

Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte - FUMDEBH - e o Conselho Municipal de

Desenvolvimento Econômico - CODECOM.

§ 1º - O PROEMP tem por objetivo fomentar a instalação de novas unidades empresariais no Município e a

ampliação das já existentes.

§ 2º - O FUMDEBH tem por objetivo fornecer suporte financeiro ao PROEMP e a outros programas da mesma

natureza instituídos pelo Poder Público Municipal.

§ 3º - O CODECOM tem por objetivo estabelecer a política de desenvolvimento econômico do Município,

prescrever os incentivos e definir as condições de operacionalização e aplicação dos recursos do FUMDEBH.



PROEMP
Lei: Art. 2º - Poderá postular incentivo junto ao PROEMP a empresa cujo projeto de investimento contemple:

I - a implantação de nova unidade empresarial no Município para o desenvolvimento de produto ou serviço de base

tecnológica, ou de alto valor agregado ou, ainda, de relevante interesse para o Município;

II - a expansão de unidade empresarial já instalada no Município e que atenda às mesmas condições de que trata o

inciso I deste artigo.

Parágrafo único - Entende-se como expansão o projeto que contemple o desenvolvimento de produto ou serviço

novo em unidade empresarial já instalada no Município.



Incentivados
Decreto: Art. 2º - Poderão requerer incentivo ao Proemp as pessoas jurídicas, de direito público ou privado,

inclusive emergentes com atividades voltadas para o desenvolvimento de bens, produtos ou serviços, tangíveis ou

intangíveis, de base tecnológica ou inovadora que atendam a um dos seguintes requisitos:

I – implantação inicial ou de nova unidade empresarial no Município;

II – expansão de unidade empresarial já instalada no Município;

III – empresas instaladas ou que vierem a se instalar no Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BH-TEC;



Incentivados
IV – empresas instaladas em empreendimento de interesse econômico do Município, instituído, reconhecido ou

apoiado conforme portaria conjunta a ser expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico –

SMDE – e pela Secretaria Municipal de Fazenda – SMFA – respeitados os usos admitidos na via em que se pretende

instalá-los;

V – outras atividades, desde que de relevante interesse para o Município, mediante decisão fundamentada do

Conselho de Desenvolvimento Econômico Municipal – Codecom.



Incentivos
Lei: Art. 3º - Os incentivos previstos são:

I - redução de até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

ISSQN - devido pela unidade empresarial financiada, referentemente aos serviços por ela prestados, durante até 5

(cinco) anos, segundo critérios definidos pelo CODECOM;

II - recursos financiados pelo FUMDEBH;

III - bens e serviços disponibilizados pelo Município.

§ 1º - No caso de projeto de expansão será considerado, para efeito do valor dos incentivos, somente o acréscimo

do ISSQN em relação à média mensal do ano-base, atualizada mês a mês pela variação do Índice Geral de Preços

do Mercado, da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M /FGV - ou outro índice definido pelo CODECOM.



Incentivos
Decreto: Art. 3º - São passíveis de concessão pelo período de até cinco anos os seguintes incentivos:
I – redução de até 60% (sessenta por cento) do valor do ISSQN – devido pelo incentivado, referente aos serviços
por ele prestados, desde que o valor a recolher não seja inferior ao valor resultante do cálculo do imposto devido
sob a alíquota mínima de 2% (dois por cento);
II – diferimento de 100% (cem por cento) do valor do ISSQN devido pelo incentivado, decorrente da implantação de
novo serviço ou da expansão dos serviços prestados, por trinta e seis meses, do valor do imposto devido em cada
mês;
III – redução de 10% (dez por cento) no valor do IPTU, nos termos da Lei nº 9.795, de 28 de dezembro de 2009.



Cancelamento

Decreto: Art. 11 – O descumprimento ou inobservância das disposições contidas neste decreto, a utilização

do benefício fiscal sobre a prestação de serviços não incluídos no CIF-Proemp, bem como a constatação de

prática de crime contra a ordem tributária implicará:

I – na imediata exclusão do incentivado do Proemp;

II – na anulação de todos os incentivos concedidos e eventualmente usufruídos com base neste decreto, com a

perda da redução do imposto e dos diferimentos já ocorridos, com a exigência imediata do imposto vencido,

acrescido dos gravames legais, sem prejuízo das penalidades cominadas às infrações tributárias apuradas.



TAXAS E MULTAS

Professor: Rafael Rocha



Taxas
Art. 8° - Integram o sistema tributário municipal as seguintes taxas:

I - Taxa de Fiscalização de Engenhos de Publicidade;

II - Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte;

III - Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento;

IV - Taxa de Fiscalização de Obras Particulares;

V - Taxa de Fiscalização Sanitária;

VIII - Taxa de Expediente.

Art. 29-A - A Taxa de Expediente, fundada no poder de polícia do Município e na utilização efetiva ou

potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua

disposição, terá como fato gerador as atividades especiais descritas no item VII da Tabela I anexa a esta lei.



Multas
Art. 2º - Constitui omissão de receita:
I - supressão ou redução de tributo, mediante conduta definida em lei federal como crime contra a ordem
tributária;
II - entrada de numerário, de origem não comprovada por documento hábil;
III - escrituração de suprimentos sem documentação hábil, idônea ou coincidente, em datas e valores, com as
importâncias entregues pelo supridor, ou sem comprovação de disponibilidade financeira deste;
IV - ocorrência de saldo credor nas contas do ativo circulante ou do não circulante;
V - efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilidade financeira;
VI - qualquer irregularidade verificada em máquinas registradoras, relógios, "hardwares", "softwares" ou
similares utilizados pelo contribuinte, que importe em supressão ou redução de tributo, ressalvados os casos de
defeitos devidamente comprovados por oficinas ou profissionais habilitados.



Multas
Art. 5º - As multas serão calculadas tomando-se como base:

I - o valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR - vigente na dara da autuação ou outra unidade que vier a

substituí-la;

II - o preço do serviço atualizado monetariamente;

III - o valor do tributo atualizado monetariamente;

IV - o valor venal do imóvel.



CART-BH
DECRETO MUNICIPAL
Nº 16.197/2016

Professor: Rafael Rocha



Art. 2º – O CART-BH compõe-se dos seguintes órgãos de julgamento:

I - Junta de Julgamento Tributário;

II - Conselho de Recursos Tributários.

§ 2º – Compete ao Presidente do CART-BH:

I – no exercício da função jurisdicional:

a) presidir a Primeira Câmara de Julgamento;

b) presidir a Câmara Especial de Recursos;



II – no exercício da função gerencial:

(...)

III – em relação à Junta de Julgamento Tributário:

(...)

IV – em relação ao Conselho de Recursos Tributários:

(...)

Art. 5º-A – A Junta de Julgamento Tributário tem como competência decidir, em primeira instância

administrativa, os contenciosos decorrentes de relação jurídica estabelecida entre o Município e o sujeito passivo

de obrigação tributária, concernentes aos créditos tributários, bem como aos atos administrativos referentes à

matéria tributária, nos termos deste Regulamento.



Art. 8º – As decisões da Junta de Julgamento Tributário serão tomadas de forma monocrática.

Art. 12 - A decisão final da Junta de Julgamento Tributário será objeto de Resolução.

Art. 13 - Ao Conselho de Recursos Tributários compete julgar, em segunda instância administrativa, os

contenciosos decorrentes de relação jurídica estabelecida entre o Município e o sujeito passivo de obrigação

tributária, concernentes aos créditos tributários, bem como aos atos administrativos referentes à matéria

tributária, nos termos deste Regulamento.



Art. 14 - O Conselho de Recursos Tributários tem a seguinte estrutura:

I – Câmaras de Julgamento;

II – Câmara Especial de Recursos.

Art. 15 - O Conselho de Recursos Tributários será composto por 03 (três) Câmaras de Julgamento com 06 (seis)

Conselheiros efetivos cada e igual número de suplentes, todos nomeados pelo Prefeito, ressalvada a nomeação do

Presidente do CART-BH na forma do art. 3º, para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzidos, por, no

máximo, mais 02 (dois) mandatos consecutivos.

§ 1º - A composição de cada uma das Câmaras será paritária, integrada por 03 (três) representantes da Fazenda

Pública Municipal e 03 (três) representantes dos sujeitos passivos.



Art. 18 - Compete a cada Câmara isoladamente:

I - julgar recurso voluntário contra decisões da Junta de Julgamento Tributário, inclusive quanto à preliminar de

cabimento e/ou admissibilidade e tempestividade;

II - julgar, em reexame necessário, as decisões da Junta de Julgamento Tributário contrárias à Fazenda Pública

Municipal, nos termos deste Regulamento;

III - julgar pedidos de reconsideração de suas decisões, nos termos deste Regulamento;

IV - decidir pela apreciação, juntada e necessidade de vista às partes das provas e manifestações

extemporaneamente apresentadas.



Art. 19 - Compete aos Presidentes das Câmaras:

I - presidir as sessões;

II - solicitar ao Presidente do CART-BH a convocação de sessões extraordinárias, fundamentadamente;

III - determinar as diligências solicitadas pelos Conselheiros;

IV - assinar os acórdãos e atas das sessões;

V - proferir, em julgamento, além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de empate;

VI - designar redator de acórdão, quando vencido o voto do relator;

VII - decidir previamente sobre cabimento e admissibilidade do Pedido de Reconsideração e Recurso

Especial;



VIII - comunicar ao Presidente do CART-BH- as irregularidades de natureza regulamentar e funcional;

IX - julgar os Agravos interpostos, nos termos do art. 83 deste Regulamento;

X - decidir sobre questões incidentais ao procedimento não previstas neste Regulamento.

Art. 21 - São atribuições dos Conselheiros:

V - redigir a ementa do acórdão de julgamento em processo que relatar, desde que vencedor o seu voto;

VI - redigir, quando designado pelo Presidente, a ementa do acórdão de julgamento, se vencido o relator;

VII - assinar acórdãos.



Art. 25 - A Câmara Especial de Recursos será composta paritariamente por 06 (seis) membros, sendo 03 (três)

representantes da Fazenda Pública Municipal e 03 (três) representantes dos sujeitos passivos, e será presidida

pelo Presidente do CART-BH.

§ 3º - A representação da Fazenda Pública Municipal será exercida pelos Presidentes da Primeira, Segunda e

Terceira Câmaras de Julgamento.

§ 8º - A Câmara Especial de Recursos somente deliberará com quórum total.



Art. 26 - Compete à Câmara Especial de Recursos:

I - julgar Recurso Especial;

II – aprovar, sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 1º deste Regulamento, representação ao Presidente do

CART-BH para encaminhamento ao Secretário Municipal de Fazenda, sobre matéria de interesse da administração

tributária, inclusive sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo;

V - deliberar e aprovar a edição de súmulas para uniformização de jurisprudência.

Parágrafo único - A súmula deverá ser aprovada por, no mínimo, 2/3 de seus membros e sua revogação se dará

pelo mesmo quórum.



Art. 28 - Configuram renúncia tácita ao mandato e impedimento para nova nomeação pelo prazo de 03 (três)

anos:

I - o patrocínio de causas judiciais, bem como reclamações, defesas e quaisquer recursos ou manifestações

administrativas de terceiros contra o Município, em matéria tributária, a partir da nomeação e até o fim do

mandato;

II - o não comparecimento, durante o mandato, a 03 (três) sessões consecutivas ou 06 (seis) alternadas, sem a

devida justificação, nos termos deste Regulamento;

III - o não comparecimento justificado a mais de 10 (dez) sessões em cada período de 12 (doze) meses, não sendo

consideradas no cômputo as ausências motivadas por doença grave, acidente, estudo no exterior ou outros

afastamentos legalmente previstos;



IV – o não comparecimento por período superior a vinte sessões consecutivas, ressalvados os afastamentos

legalmente previstos;

V - a exoneração, aposentadoria, demissão ou suspensão disciplinar do cargo efetivo;

VI - licença não remunerada para tratar de assuntos particulares por período superior a 45 (quarenta e cinco)

dias;

VII - descumprimento, por 04 (quatro) vezes, no período de 12 (doze) meses, do prazo estabelecido para entrega

de acórdão, relatório e voto;

VIII - atraso superior a 30 (trinta) dias, por 03 (três) vezes, do prazo estabelecido para entrega de acórdão,

relatório e voto, durante o mandato.



Art. 29 - Está impedido de atuar em julgamento o Conselheiro que:

I - seja sócio, empregado ou tenha pertencido aos quadros societários de empresa, escritório ou sociedade que

preste serviços ao contribuinte recorrente exceto se, no último caso, tenha dela se desligado formalmente em

data anterior à constituição do crédito tributário ou do ato administrativo em julgamento;

II - preste consultoria, assessoria ou assistência jurídica, contábil ou administrativa ou tenha com o sujeito

passivo relação econômico ou financeira, a qualquer título;

III - tenha como parte no processo cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau;

IV - tenha participado diretamente da ação fiscal, lançado o tributo, lavrado o auto de infração ou elaborado

réplica fiscal no processo;



V - tenha respondido a consulta em sede administrativa formulada pelo sujeito passivo, nos termos da legislação

municipal específica ou exarado parecer ou voto nos autos.

Art. 59 - A decisão final das Câmaras de Julgamento e da Câmara Especial de Recursos será objeto de
acórdão.
§ 1º - É irrecorrível a decisão que converter o julgamento em diligência.
§ 2º - É irrecorrível a decisão proferida em Recurso Especial.
§ 3º - Os votos vencidos integrarão a decisão, observado o disposto no inciso IV do art. 21 deste
Regulamento.



Art. 60 - Os acórdãos do Conselho de Recursos Tributários serão redigidos pelo relator que atuar no processo, com
simplicidade e clareza.
§ 1º - Vencido o Relator, o Presidente designará preferencialmente o Conselheiro, cujo primeiro voto tenha sido
vencedor, para redigir e também assinar o acórdão.
§ 2º - Ausente o Relator, será designado outro Conselheiro para assinar o acórdão, a critério do Presidente.

Art. 65 - Das decisões do órgão julgador de primeira instância administrativa caberá Recurso Voluntário, com efeito
suspensivo, para o Conselho de Recursos Tributários.
§ 1º - Em se tratando de decisão contrária à Fazenda Pública Municipal não sujeita a reexame necessário, poderá o
órgão gestor do crédito tributário ou o órgão que exarou o ato administrativo contestado impugná-la mediante Recurso
Voluntário ao Conselho de Recursos Tributários.



§ 2º - O Recurso deverá ser interposto por petição escrita dirigida ao órgão julgador, dentro do prazo de 30

(trinta) dias, contados da data da publicação da Resolução no Diário Oficial do Município.

§ 3º - O Recurso Voluntário devolve à instância superior o conhecimento de toda a matéria objeto do recurso.

Art. 66 - A decisão de primeira instância contrária, no todo ou em parte, à Fazenda Pública Municipal, em contencioso
cujo valor do crédito tributário discutido, à época do lançamento, incluindo obrigações tributárias, principal e acessória,
for igual ou superior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) será submetida ao Conselho de Recursos Tributários,
com efeito suspensivo.
§ 1º - A submissão ao reexame necessário será determinada no próprio ato da decisão.



§ 2º - Não sendo a decisão submetida ao reexame necessário, o servidor que verificar o fato representará à

Presidência do CART-BH no sentido de que seja observada aquela formalidade, a qualquer tempo.

§ 3º - Se for omitido o reexame necessário e o processo subir com Recurso Voluntário, a instância superior

tomará conhecimento igualmente daquele recurso, como se tivesse sido manifestado.

§ 4º - O reexame necessário devolve à instância superior o conhecimento exclusivamente da matéria objeto do

mesmo.

Art. 67 - A decisão contrária à Fazenda Pública Municipal não será objeto de reexame necessário quando versar

exclusivamente sobre ato administrativo em matéria tributária e não envolver crédito tributário constituído.



Art. 68 - Contra acórdão de Câmara de Julgamento são admissíveis os seguintes recursos:

I - Pedido de Reconsideração;

II - Recurso Especial.

§ 1º - Os recursos previstos neste artigo, quando interpostos pela Fazenda Pública Municipal, deverão ser

apresentados pelo órgão gestor do crédito tributário em discussão ou pelo órgão que exarou o ato administrativo

contestado.



Art. 69 - Caberá Pedido de Reconsideração, com efeito suspensivo, a ser julgado pela mesma Câmara, contra

acórdão de Câmara de Julgamento decidido pelo voto de qualidade.

§ 1º - O Pedido de Reconsideração será interposto no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação, no Diário

Oficial do Município, do acórdão do qual se recorre.

§ 2º - Na hipótese em que o acórdão verse sobre mais de uma questão ou pedido, somente será admitida a

reconsideração em relação à matéria que foi decidida pelo voto de qualidade.

§ 3º - Interposto o Pedido de Reconsideração, será o mesmo encaminhado à apreciação do Presidente da Câmara

que prolatou o acórdão recorrido para decisão sobre seu cabimento e admissibilidade e tempestividade.



Art. 71 - O Pedido de Reconsideração ficará prejudicado se for interposto o Recurso Especial em relação à

matéria idêntica.

Parágrafo único - Em sendo diferentes as matérias objeto dos recursos, primeiramente será julgado o Pedido de

Reconsideração e, em seguida, o Recurso Especial.

Art. 72 - O Pedido de Reconsideração, quando liminarmente indeferido ou não conhecido, não interrompe o prazo

para interposição do Recurso Especial.



Art. 73 - Caberá Recurso Especial, com efeito suspensivo, a ser julgado pela Câmara Especial de Recursos, contra

acórdão de Câmara de Julgamento, quando a decisão sobre matéria idêntica divergir de acórdão irrecorrível

proferido pela mesma ou outra Câmara, em outro processo, quanto à aplicação da legislação tributária.

§ 1º - Além das razões de cabimento e de mérito, a petição do Recurso Especial será instruída com cópia da

decisão e indicação precisa da divergência consubstanciada em acórdão irrecorrível.

§ 2º - O Recurso Especial será interposto no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação, no Diário Oficial do

Município, do acórdão do qual se recorre.

§ 3º - Não será admitido Recurso Especial em face de arguição cuja pretensão configure mero reexame de prova.



§ 4º - Não cabe Recurso Especial em face de súmula aprovada e editada pela Câmara Especial de Recursos.

Art. 74 - O Recurso Especial devolve à Câmara Especial de Recursos apenas o julgamento da matéria objeto da

divergência.

Parágrafo único - O Recurso Especial não vincula nem limita a nova decisão à adoção de um ou outro entre os

acórdãos divergentes, podendo a Câmara Especial de Recursos adotar entendimento diverso.

Art. 75 - Interposto o Recurso Especial, será o mesmo encaminhado à apreciação do Presidente da Câmara que

prolatou o acórdão recorrido, para decisão preliminar sobre seu cabimento e admissibilidade, incluída a

tempestividade.



Art. 81 – Compete às Diretorias da SMFA gestoras do crédito tributário em discussão ou que prolataram o ato

administrativo referente à matéria tributária apreciar e decidir, por meio de despacho fundamentado, a preliminar

de negativa de seguimento de reclamação ou defesa não cabíveis ou aviadas intempestivamente.

Art. 82 - Do despacho que negar seguimento à reclamação ou defesa caberá Agravo à autoridade que o prolatou,

apenas com efeito devolutivo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação do referido despacho.



Art. 84 – O Secretário Municipal de Fazenda poderá, por ato formal, avocar a decisão do processo, quando se

tratar de matéria que justifique tal intervenção, no curso do julgamento em primeira instância.

§ 1º - Esta decisão estará sujeita ao reexame necessário pelo Prefeito.

§ 2º - Da decisão do Prefeito não caberá recurso.

Art. 85 - O Prefeito poderá, por ato formal, avocar a decisão do processo, quando se tratar de matéria que

justifique tal intervenção, no curso do julgamento em segunda instância.

Parágrafo único - Desta decisão não caberá recurso.

Art. 86 - A intervenção do sujeito passivo, no Processo Tributário Administrativo, faz-se pessoalmente ou por

representante legal.



Art. 90 - Põem fim ao contencioso administrativo tributário:

I - a decisão irrecorrível para as partes;

II - o término dos prazos, sem interposição de recurso;

III - a desistência de reclamação, defesa ou recurso;

IV - a decisão do Prefeito nos termos dos art. 84 e 85 deste Regulamento;

V - o ingresso em juízo, em relação às partes em que houver identidade de matérias, antes de proferida ou de

tornada irrecorrível a decisão administrativa;

VI - a manifestação de concordância, na parte respectiva ou no todo, com as alegações da parte ou com a decisão

proferida em primeira ou segunda instância.

Parágrafo único - Quando o ingresso em juízo resultar em extinção processual sem julgamento do mérito, não

será obstada a protocolização de reclamação administrativa.



Art. 97 - Serão distribuídos prioritariamente aos julgadores e às Câmaras, nas duas instâncias de julgamento, os

processos que:

I - contenham circunstâncias indicativas de crime contra a ordem tributária, objeto de representação fiscal para

fins penais;

II - tratem de exigência cujo valor do crédito tributário discutido, à época do lançamento, incluindo obrigações

tributárias, principal e acessória, for superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais);

III - preencham os requisitos constantes do art. 71 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - o Estatuto

do Idoso, mediante requisição do interessado;

IV - tenham sido protocolados há mais de 02 (dois) anos, contados do primeiro dia do ano em curso.



Prof. Rafael Rocha
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Gabarito letra D 

Observe as seguintes orações:
I. Foi lubridiado duas vezes no mesmo dia pela mesma pessoa.
II. Buscam comforto acima de tudo.
É correto afirmar que
A ambas orações estão de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
B somente a oração I apresenta incorreção de ortografia.
C somente a oração II apresenta incorreção de ortografia.
D ambas orações apresentam incorreção de ortografia.

RBO / 2021



Gabarito letra C 

Sobre o trecho “Mas um obstáculo ainda maior tem a ver com as dificuldades para
produzi-lo”, é correto afirmar que
A contém uma palavra que deveria receber acento agudo.
B contém uma palavra que deveria receber acento circunflexo.
C está em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.
D contém duas palavras que deveriam receber acento agudo.

RBO / 2021



Gabarito letra C 

“Trabalhar ali, todos os dias, com pessoas tão queridas e experiências tão benéficas,
era um grande previlégio.”
A oração acima apresenta um ERRO de
A acentuação.
B plural de adjetivo.
C ortografia.
D pontuação.

RBO / 2017



Gabarito letra B 

Assinale a alternativa que apresenta uma conjunção concessiva.
A À medida em que o tempo passava, confortava-se.
B Ainda que pareça fácil, trata-se de matéria de difícil compreensão
C Patrícia, bem como sua irmã, aprecia a leitura de grandes clássicos.
D Tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano.

RBO / 2021



Gabarito letra A 

Na frase “Paulo gosta de mim”, a palavra em destaque é um pronome
A pessoal oblíquo tônico.
B possessivo.
C de tratamento.
D demonstrativo.

RBO / 2021



Gabarito letra B 

Leia a oração abaixo.
“O Instituto de Pesquisas, visa a uma melhor qualidade de vida e ao bem-estar do ser
humano”.
Na oração acima ocorre um ERRO de
A ortografia.
B pontuação.
C plural de adjetivo.
D plural de substantivo.

RBO / 2021



Gabarito letra B 

Considere o seguinte trecho do texto: “Recentemente, o fundador da Microsoft, Bill
Gates — que lançou um livro intitulado Como evitar um desastre climático —,
classificou esse combustível como a melhor inovação dos últimos tempos para
combater o efeito estufa”. O termo em destaque é
A sujeito
B adjunto adverbial.
C objeto direto.
D objeto indireto.

RBO / 2021



Gabarito letra D 

Quanto à pontuação, conforme a norma-padrão da língua portuguesa, estão corretas,
EXCETO:
A Em fevereiro de 2020, um acordo bilateral previa que EUA e Otan retirassem todas as
suas tropas do Afeganistão em um prazo de 14 meses se o Taleban cumprisse seus
compromissos.
B O risco de contágio pelo ar varia muito, dependendo de fatores como quantidade de
pessoas, ventilação, tempo de exposição e uso de máscaras adequadas.
C Nossa galáxia, a Via Láctea, é cercada por buracos negros, mas uma descoberta
recente indicou que um deles é muito mais especial que os demais.
D É importante lembrar que em outras situações, as comorbidades, são muito mais
importantes do que o tipo sanguíneo.

RBO / 2021



Gabarito letra C 

Assinale a alternativa em que a concordância nominal esteja conforme a norma-
padrão da língua portuguesa.
A Era bom aqueles pastéis vendidos no bar da esquina.
B É necessária organização.
C As joias custam caro.
D Suas opiniões são bastantes discutíveis.

RBO / 2021



Gabarito letra B 

Conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que todas
as palavras estejam corretamente grafadas, dentro do contexto.
A Está tudo bem! Só estou meia cansada por conta da festa de ontem.
B Terminou a ronda ao meio dia e meia.
C O trabalho rendia nos dias frios, mais ainda assim preferia os de calor intenso.
D Trabalhou o dia todo sob o sol intenso, por isso passou mau.

RBO / 2017



Gabarito letra A 

No que se refere às regras de crase da língua portuguesa, é INCORRETO afirmar que a
crase não deve ser empregada
A junto à palavra "terra", em nenhuma hipótese.
B junto a verbos.
C junto a numerais cardinais ou ordinais, exceto em casos especiais.
D entre palavras repetidas.

RBO / 2021



Gabarito letra D 

Hidrogênio verde: os 6 países que lideram a produção do 'combustível do futuro’
Um sinônimo para “lideram”, presente no título da notícia, pode ser:
A governam
B patenteiam.
C monopolizam.
D encabeçam.

RBO / 2021
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª. Nelma Fontana



Regras materialmente constitucionais e formalmente constitucionais.

1. (2021/TC-DF) A classificação de determinada norma como materialmente
constitucional baseia-se em critérios objetivos e categóricos, sendo, portanto,
imune à subjetividade do intérprete.

2. (2021/CREFONO 4ª) Materialmente constitucional é o texto que contém
normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, os
direitos e as garantias fundamentais.

3. (2021/CRF-AP) Sob o critério material, para se definir se uma norma tem
caráter constitucional, é necessário avaliar seu conteúdo, pouco importando a
forma por meio da qual foi essa norma introduzida no ordenamento jurídico.



Hermenêutica constitucional.

4. (2021/MPM) No campo dos sistemas de defesa da Constituição, é correto
afirmar, quanto à denominada interpretação conforme a constituição, o seguinte:
A) Trata-se tanto de regra de interpretação, quanto princípio adotado no âmbito
do controle de constitucionalidade.
B) Autoriza ao intérprete-aplicador atuar, ainda, como legislador positivo,
integrando-se no processo legislativo.
C) Trata-se de simples regra de interpretação, não aplicável ao controle de
constitucionalidade.
D) Considerando a rigidez e a consequente supremacia da Constituição, deve ser
adotada, inclusive quando de sua aplicação resultar sentido normativo contrário
ao pretendido pelo legislador.



Poder constituinte originário e derivado.

5. (2021/TCE-AM) Lucas, estudioso do direito constitucional, chegou à conclusão
de que o texto constitucional pode sofrer mudanças de significado ainda que não
seja objeto de qualquer alteração formal. Essas alterações, delineadas a partir de
atividade intelectiva conduzida pelo intérprete, sob influência das modificações
na realidade sociopolítica, não importariam em usurpação de uma função própria
do Poder Constituinte originário. À luz da compreensão contemporânea a
respeito da interpretação constitucional, a argumentação de Lucas é:
A) incorreta, pois o texto e a norma constitucional apresentam uma relação de
sobreposição, o que impede a alteração da última sem a realização de
modificações no primeiro;



B) correta, já que o texto e a norma constitucional não apresentam uma relação
de sobreposição, sendo esta última delineada a partir da interação entre o
primeiro e a realidade;
C) correta, já que a norma pode se distanciar da sobreposição com o texto caso
seja identificada uma situação de nulidade parcial deste último;
D) incorreta, já que a interpretação constitucional é realizada in abstracto,
dissociada da realidade subjacente ao momento de aplicação da norma;
E) incorreta, já que o objetivo do intérprete é descobrir o significado imanente do
texto constitucional.



Controle de constitucionalidade. Controle judiciário difuso e concentrado. Ação
declaratória de constitucionalidade e Ação direta de inconstitucionalidade.

6. (2022/Prefeitura de Florianópolis) Analise as afirmativas abaixo a respeito da
disciplina constitucional do poder Judiciário e seus respectivos órgãos:

1. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade o Presidente da
República, o Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos
Deputados.
2. Incumbe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição
Federal.
3. Aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos
indígenas.



4. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três
Ministros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
A) É correta apenas a afirmativa 3.
B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
C) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.



Intervenção nos estados e municípios

7. (2021/PGE-AL) Conforme a Constituição Federal de 1988, o Estado poderá
intervir em seus municípios quando
I deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a
dívida fundada.
II for necessário garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades
da Federação.
III não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.



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.
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Direitos Administrativo e 
Ética
Prof. Herbert Almeida

Prof. Herbert Almeida



 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime Jurídico-Administrativo
 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade



Regime Jurídico-Administrativo
 Confiança legítima (proteção à confiança)

 Princípio da hierarquia

 Princípio da precaução

 Princípio da sindicabilidade

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções

 Princípio da responsividade

 Princípio da subsidiariedade



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Desconcentração
Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização
Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação



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

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva



Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa 
pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

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



PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

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

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção



APOSTAS
 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)



ATOS ADMINISTRATIVOS
Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)



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

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato 
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente



CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

 hierarquia e autotutela

 regra: amplo (legalidade e mérito)

 recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas



AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

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

Estabilidade

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

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



LICITAÇÕES PÚBLICAS (L8666)
Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar, +3,3 mi; + 1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados, = 3,3 mi; = 1,43 mi)

convite (carta-convite, = 330 mil; = 176 mil)

concurso (técnico, científico ou artístico)

leilão (alienação de bens)

pregão (bens e serviços comuns)

Revisão
Prof. Herbert Almeida



Transição:
 Vigência imediata

 Revogação

 Disposições penais (da L8666): de imediato

 L8666, L10520, RDC: após 2 anos (abril de 2023)

 Nesse período:

 Administração pode optar (discricionária) qual norma seguir

 Não pode combinar

 O contrato será regido pela norma usada na licitação

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)



 Âmbito:

 Administração direta, autárquica e fundacional

 Fundos especiais, entidades controladas, poderes Leg. / Jud. (função administrativa)

 Não se aplica:

 Empresas estatais (excetos disposições penais);

 Contratos de operações de crédito / gestão da dívida pública

 Contratos sujeitos à legislação própria.

 Aplicação subsidiária:

 Concessão e permissão de serviços públicos

 PPPs

 serviços de publicidade com agências de propaganda

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)



Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)



Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + notória especialização
artista consagrado
credenciamento
compra / locação de imóvel (características / localização)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)



Dispensável (discricionariedade):
 baixo valor (- 100 mil / - 50 mil)
 deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)
 guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;
 emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)



Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

 Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão



Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Advento do termo contratual

Encampação

Caducidade

Anulação

Rescisão

Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou
incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Revisão
Prof. Herbert Almeida



Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
 Requisitos

 Identificação do requerente / especificação da informação

 Não pode:

 exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação

 Acesso:

 Regra: imediato

 Se não for possível: 20 dias (comunicar ou indicar as razões da recusa);

 Prorrogação: 10 dias.



Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Prazos de sigilo

 ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

 secreta: 15 (quinze) anos; e

 reservada: 5 (cinco) anos.

 Informações pessoais:

 Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo;

 Prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção;

 Agentes públicos legalmente autorizados e pessoa a que elas se referirem;

 Acesso por terceiros: previsão legal ou consentimento expresso da pessoa.



OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida



DIREITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fábio Dutra



Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos



Taxas

Tributo Vinculado
Fato Geradores:

Exercício regular do poder de polícia;
Serviço público específico e divisível;

Impostos

Tributo não vinculado;
Tributo de arrecadação não vinculada;
Fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes definidos em lei complementar;

Taxas x Impostos



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.

Princípios Tributários
Princípio da Legalidade:

Institução: sempre por meio de lei (como regra, ordinária ou M.P.);

Exceções por LC:

Alteração das Alíquotas: como regra, por meio de lei;

Exceções por LC:



 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



 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



São características da competência tributária.

A) sociabilidade, privacidade, delegabilidade, ampla defesa.
B) indelegabilidade, irrenunciabilidade, privacidade, cautela.

C) discriminariedade, privacidade, cautela, sociabilidade.

D) privatividade, indelegabilidade, irrenunciabilidade, inalterabilidade.
E) sociabilidade, delegabilidade, inalterabilidade, incadutibilidade.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra D

RBO/Pref. Barueri/2018



 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 
cumpriment

o de 
obrigações 
acessórias

Interpretação da 
Legislação
 Interpretação Literal:



Interpretação mais benéfica ao 
sujeito passivo

Normas que 
disponham sobre 

infrações e penalidades
Em caso de dúvida

Interpretação da 
Legislação
 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:



 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



É correto afirmar que a obrigação tributária é

A) principal ou secundária.
B) principal ou subsidiária.

C) acessória ou secundária.

D) principal ou acessória.
E) acessória ou subsidiária.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra D

RBO/Pref. Barueri/2018



 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



O sujeito passivo da obrigação principal é o(a)

A) responsável, quando tenha relação pessoal e direta com o fato
gerador.
B) pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

C) responsável, quando revestido à condição de contribuinte nas
convenções particulares.

D) pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou à penalidade pecuniária.
E) contribuinte, independentemente de relação pessoal com o fator
gerador.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra D

RBO/Pref. Barueri/2018



 Responsabilidade por sucessão empresarial:

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

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

Responsabilidade 
Tributária



Responsabilidade de Terceiros:

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

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

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

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade 
Tributária



Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

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

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

Crédito Tributário



 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



Se a lei não dispuser o contrário, quando o valor a ser tributado estiver expresso
em moeda estrangeira, no lançamento far-se-à

A) sua conversão em moeda nacional ao câmbio do último dia do mês anterior ao
fato gerador.

B) sua conversão em moeda nacional ao câmbio da data da contratação do
serviço ou pedido da mercadoria.

C) sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato
gerador.

D) em moeda estrangeira, desde que se converta em moeda nacional na boca do
caixa.

E) sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do primeiro dia do mês
subsequente ao fato gerador.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra C

RBO/Pref. Barueri/2018



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



Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
A) a moratória, as reclamações e os recursos.
B) o pagamento e moratória.
C) a remissão e a prescrição.
D) o pagamento e a decadência.
E) a moratória, as reclamações e o pagamento.

RBO/P Barueri/2018

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Gabarito: Letra A



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



OBRIGADO

Prof. Fábio Dutra



Prof. Guilherme Santanna

AUDITORIA



▪ Objetivos “Gerais”

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

▪ Ceticismo e julgamento profissionais

▪ Não são objetivos do auditor…

▪ Princípios fundamentais de ética profissional

Normas CFC – NBC TA 200



▪ Estratégia global vs. plano de auditoria

▪ Planejamento é benéfico para...

▪ Características

Normas CFC – NBC TA 300



▪ Documentação vs. Arquivo

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

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

resultados dos 
proced. e a 
evidência obtida

assuntos signif. id. 
e a conclusão
acerca deles

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

▪ Versões superadas fora; ñ substituem reg. contábeis



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

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

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

Normas CFC – NBC TA 320



▪ Conceito

▪ Evidências vs. procedimentos

▪ Características

▪ Suficiência / adequação (relevância e confiabilidade)

Evidências



Testes de observância e testes substantivos

Testes de 
observância

Testes substantivos

Efetivo
funcionamento dos 

controles int.

S.E.V. dos dados 
contábeis

Testes de detalhes
(transações e saldo)

Proced. analíticos
substantivos (rev. 

analítica)



▪ Inspeção

▪ Observação

▪ Confirmação externa (positiva / negativa)

▪ Recálculo

▪ Revisão analítica

▪ Indagação

▪ Reexecução

Procedimentos (tipos específicos)



▪ Conceitos

 Amostragem

 Risco de amostragem (rejeição incorreta / aceitação incorreta)

 Estratificação**

 Anomalia

▪ Abordagens: estatística e não estatística

▪ Métodos de seleção

▪ Fatores que alteram o tamanho da amostra

Amostragem



▪ Fraude / erro

▪ Informações relevantes

▪ Papéis e responsabilidades

▪ Risco de não detectar fraude MAIOR não detectar erro

▪ Comunicação

▪ Características (“triângulo”) da fraude

Identificação de fraudes na escrita contábil



▪ Seção Opinião (primeira)

▪ Seção Base p/ Opinião

▪ Seção Responsab. pelas DC

▪ Seção Responsab. do Auditor

Normas CFC – relativas à opinião



▪ Opinião não modificada

▪ Opinião modificada

 Evidência de que as DC apresentam distorção relevante

 Não evidência de que as DC não apresentam distorção relevante

 Tipos

Normas CFC – relativas à opinião

Efeitos NÃO
generalizados

Efeitos
generalizados

Evidência de 
distorção relev. Com ressalva Adversa

Não evidência Com ressalva Abstenção op.



▪ Comunicações adicionais

 Parágrafo de ênfase

 Parágrafo de outros assuntos

Normas CFC – relativas à opinião



▪ Controle de qualidade -> sócio encarregado do trabalho (assume a responsab.)

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

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

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

Normas CFC – NBC TA 220



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

 posição hierárquica propicia objetividade
 nível de competência
 abordagem sistemática e disciplinada

 Assistência direta (sob sua supervisão)

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

• Responsabilidades do auditor independente nunca compartilhadas

Normas CFC – NBC TA 610 e 620



▪ Auditor comunica ao nível apropriado da Administração TODAS as distorções detectadas durante a auditoria

▪ Se a Administração recusar-se a corrigir 1 ou + distorções

 Obtém entendimento da recusa

 Considera esse entendimento ao avaliar se as DC estão livres de distorção relevante

 Determinar se as distorções NÃO corrigidas são relevantes, individualmente OU em conjunto com outras

NBC TA e PA – NBC TA 450



▪ Eventos subsequentes - definição

Normas CFC – NBC TA 560

EVENTOS FATOS

DATA 
DAS DC

DATA 
RELATÓRIO

DATA DE 
DIVULG. DAS DC

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

RELAT.

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

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

CIRCUNSTÂNCIAS

FATOS



Prof. Guilherme Sant’Anna

AudGov (Regular. vs. Oper.)

» 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



Prof. Guilherme Sant’Anna

ISSAIs



Prof. Guilherme Sant’Anna

NBC TI 01

• A Auditoria Interna (AI) é exercida nas PJ de direito público, interno
ou externo, e de direito privado.

• A AI compreende os exames, análises, avaliações,
levantamentos e comprovações, estruturados para a avaliação
da integridade, adequação, eficácia, eficiência e
economicidade dos processos, dos sistemas de informações
e de controles internos, e de gerenciamento de riscos, com
vistas a assistir à administração da entidade no
cumprimento de seus objetivos.



Prof. Guilherme Sant’Anna

NBC TI 01

• A atividade da AI está estruturada em procedim., com
enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem
por finalidade agregar valor ao resultado da organização,
apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos
processos, da gestão e dos controles internos,
recomendado soluções para as não-conformidades
apontadas nos relatórios.



Prof. Guilherme Sant’Anna

» As informações que fundamentam os resultados da
Auditoria Interna são denominadas de “evidências”, que
devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de
modo a fornecer base sólida para as conclusões e
recomendações à administração da entidade.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Normas do IIA

As Normas compreendem duas categorias principais: Normas de Atributos e
Normas de Desempenho e ainda as Normas de Implantação.

» As Normas de Atributos abordam as características das organizações e dos
indivíduos que exerçam auditoria interna.

» As Normas de Desempenho descrevem a natureza da Auditoria Interna e
fornecem critérios de qualidade em comparação com os quais o desempenho
desses serviços possa ser mensurado. As Normas de Atributos e de
Desempenho aplicam-se a todos os serviços de Auditoria Interna.

» As Normas de Implantação expandem as Normas de Atributos e de
Desempenho, fornecendo os requisitos aplicáveis aos serviços de avaliação ou
de consultoria.



Prof. Guilherme Sant’Anna

Avaliação e Consultoria

» Serviços de Avaliação
 Definição: exame objetivo das evidências, com o propósito de

fornecer à organização uma avaliação independente sobre os
processos de governança, gerenciamento de riscos e controles.

 Exemplos: trabalhos financeiros, de desempenho, de conformidade,
de segurança de sistemas e de “due diligence”

 Envolvem avaliação objetiva das evidências p/ fornecer opiniões ou
conclusões a respeito de uma entidade, operação, processo...

 Natureza/escopo do trabalho determinados pelo auditor interno

 3 partes envolvidas: responsável/proprietário do processo; auditor
interno; usuário



Prof. Guilherme Sant’Anna

Avaliação e Consultoria

» Serviços de Consultoria
 Definição: atividades de assessoria ao cliente ou serviços

relacionados, cuja natureza e escopo são acordados com o cliente e
destinam-se a agregar valor e melhorar os processos de
governança, gerenciamento de riscos e controle da organização,
sem que o auditor interno assuma responsabilidade de gestão.

 Geralmente, são realizados a partir de sol. do cliente

 Exemplos: orientação, assessoria, facilitação e treinamento

 Natureza/escopo sujeitos a acordo com o cliente

 2 partes envolvidas: auditor interno e cliente do trabalho

 Auditor interno deveria manter a objetividade e não assumir
responsabilidades de gestão



OBRIGADO!

Prof. Guilherme Santanna



ESTATÍSTICA

Prof. Jhoni Zini



DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Prof. Jhoni Zini



 REPETIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE BERNOULLI

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL



E(X)= n.p

ESPERANÇA



Um praticante tiro tem probabilidade de 80% de acertar um tiro.
Atirando 20 vezes, qual a esperança?

ESPERANÇA



VAR(X)= n.p.q

VARIÂNCIA



Um praticante tiro tem probabilidade de 80% de acertar um tiro.
Atirando 20 vezes, qual a esperança?

VARIÂNCIA



Seja X o resultado de um experimento aleatório que tem
distribuição binomial (100, 0,02). A média de X é:

A. 200.

B. 20.

C. 2.

D. 0,2.

E. 100.

QUESTÃO 2



Quando um pesquisador vai a campo e aborda pessoas na rua para
serem entrevistadas, o número de pessoas que aceita responder à
pesquisa segue uma distribuição binomial.

Se o valor esperado dessa distribuição é 8, e sua variância é 1,6,
então a probabilidade de uma pessoa aceitar responder à pesquisa é
de

A. 1,6%

B. 16%

C. 20%

D. 50% E. 80%

QUESTÃO



DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

Prof. Jhoni Zini



A Distribuição de Poisson é largamente empregada quando se
deseja contar o número de eventos de certo tipo que ocorrem
num intervalo de tempo.

• Número de chamadas recebidas

• Número de falhas num computador

• Número de acidentes

POISSON



POISSON

𝑃𝑃 𝑋𝑋 = 𝑘𝑘 =
𝑒𝑒−𝜆𝜆. 𝜆𝜆𝑘𝑘

𝑘𝑘!



POISSON
Suponha que, em determinada esquina de uma rua, ocorram
acidentes de carro aleatoriamente e independente um do outro, em
uma taxa média de três por semana. Então, a probabilidade de que
ocorra exatamente um acidente na primeira semana de agosto é :
(use e-3=0,05)



VARIÂNCIA

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑋𝑋 = E(X)



DISTRIBUIÇÃO QUI QUADRADO

Prof. Jhoni Zini



DISTRIBUIÇÃO QUI QUADRADO



QUESTÃO 
Observe a variável aleatória abaixo.

X2
p=x2

1+x2
2+...+x2

p

Considerando X1, X2,..., Xp, "p" variáveis aleatórias independentes, 
normalmente distribuídas, com média zero e variância um, assinale a 
opção que apresenta a distribuição, a média e a variância dessa 
variável aleatória.
A. F de Snedecor, Média = p, Variância = 2p.
B. Qui-Quadrado, Média = 2p, Variância = p.
C. Qui-Quadrado, Média= p, Variância= 2p.
D. T de Student, Média= p, Variância = p.
E. Qui-Quadrado, Média = p, Variância = p.



DISTRIBUIÇÃO UNIFORME CONTÍNUA

Prof. Jhoni Zini



QUESTÃO
Suponha que o tempo, em anos, de vida útil de um equipamento 
eletrônico, contado a partir da data de sua fabricação, é 
uniformemente distribuído no intervalo [2, 10] anos. Nesse caso, a 
probabilidade de esse equipamento ter pelo menos 8 anos de vida útil 
é igual a

A. 1/5.

B. 1/4.

C. 1/3.

D. 3/5.

E. 3/4.



DISTRIBUIÇÃO T DE ESTUDENT

Prof. Jhoni Zini



DISTRIBUIÇÃO T



CEBRASPE - Auditor (SEFAZ RR)/2021
Considerando que Y siga uma distribuição t de Student com 22 
graus de liberdade, assinale a opção que apresenta o resultado da 
soma E[Y] + Var[Y].

A. 0,90
B. 0,95
C. 1
D. 1,1
E. 1,2



DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL

Prof. Jhoni Zini



DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL



DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL



DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL
Suponha que a variável X, que representa o tempo de vida, em horas, 
do vírus da gripe em superfícies não porosas como metal, plástico e 
madeira, tenha distribuição exponencial com média de 10 horas. 
Nessas condições, P(X < 8 horas) é igual a: 

Dados:  e−0,8 = 0,45 e−0,4 = 0,67 e−1 = 0,37

A. 0,62

B. 0,45

C. 0,33

D. 0,38

E. 0,55



OBRIGADO

Prof. Jhoni Zini



ECONOMIA

Prof.ª Amanda Aires



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022Matéria: Economia 
e Finanças Públicas Assunto: Escassez, escolha e custo de oportunidade
Um jovem tem apenas duas escolhas: entrar para o crime organizado ou cursar o
ensino médio. Considere que “w” é o ganho a ser obtido com atividades criminosas,
“p” é a probabilidade de ser preso e “c” é o custo pecuniário com o ensino médio
(livros, transporte e mensalidade).

Assim, o custo de oportunidade de cursar o ensino médio é igual a
a) p × w.
b) (1-p) × w.
c) - c.
d) c + p × w.
e) c + (1-p) × w.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022Matéria: Economia 
e Finanças Públicas Assunto: Escassez, escolha e custo de oportunidade
Um jovem tem apenas duas escolhas: entrar para o crime organizado ou cursar o
ensino médio. Considere que “w” é o ganho a ser obtido com atividades criminosas,
“p” é a probabilidade de ser preso e “c” é o custo pecuniário com o ensino médio
(livros, transporte e mensalidade).

Assim, o custo de oportunidade de cursar o ensino médio é igual a
a) p × w.
b) (1-p) × w.
c) - c.
d) c + p × w.
e) c + (1-p) × w.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022Matéria: Economia e 
Finanças Públicas Assunto: Multiplicador monetário
Das estáticas comparativas em relação ao multiplicador monetário (m) relacionadas a
seguir, assinale a incorreta.
a) Um aumento dos meios de pagamentos eleva m.
b) Uma redução da base monetária eleva m.
c) Uma redução do custo de acesso aos serviços bancários eleva m.
d) Um aumento da exigência de reservas compulsórias no BACEN eleva m.
e) Um aumento da taxa de depósitos à vista reduz m.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Multiplicador monetário

Das estáticas comparativas em relação ao multiplicador monetário (m) relacionadas a
seguir, assinale a incorreta.

a) Um aumento dos meios de pagamentos eleva m.
b) Uma redução da base monetária eleva m.
c) Uma redução do custo de acesso aos serviços bancários eleva m.
d) Um aumento da exigência de reservas compulsórias no BACEN eleva m.
e) Um aumento da taxa de depósitos à vista reduz m.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Conceitos e identidades 
macroeconômicos

A diferença entre o PIB a custo de fatores e o PIB a preços de mercado nos fornece
a) os impostos diretos deduzidos dos subsídios.
b) a depreciação deduzida dos impostos diretos.
c) os impostos indiretos deduzidos dos subsídios.
d) os subsídios deduzidos dos impostos indiretos.
e) a soma de salários, juros, lucros e aluguéis.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022 
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Conceitos e identidades 
macroeconômicos

A diferença entre o PIB a custo de fatores e o PIB a preços de mercado nos fornece
a) os impostos diretos deduzidos dos subsídios.
b) a depreciação deduzida dos impostos diretos.
c) os impostos indiretos deduzidos dos subsídios.
d) os subsídios deduzidos dos impostos indiretos.
e) a soma de salários, juros, lucros e aluguéis.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022Matéria: Economia e 
Finanças Públicas Assunto: Monopólio

Com relação à situação de monopólio, analise as afirmativas a seguir.

I. O markup do monopolista pode ser menor que a unidade.
II. O monopolista opera na parte inelástica da demanda.
III. O monopolista escolhe um preço maior do que o custo marginal.

Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022 
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Monopólio

Com relação à situação de monopólio, analise as afirmativas a seguir.

I. O markup do monopolista pode ser menor que a unidade.
II. O monopolista opera na parte inelástica da demanda.
III. O monopolista escolhe um preço maior do que o custo marginal.

Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022 
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Demanda e oferta

Assuma uma economia de dois bens (x1 e x2). Se x1 é bem inferior, então
necessariamente x2 é bem
a) normal.
b) inferior.
c) complementar a x1.
d) substituto a x1.
e) de luxo.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Demanda e oferta

Assuma uma economia de dois bens (x1 e x2). Se x1 é bem inferior, então
necessariamente x2 é bem
a) normal.
b) inferior.
c) complementar a x1.
d) substituto a x1.
e) de luxo.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Inflação

Sobre as possibilidades de ocorrer inflação de custos, assinale a afirmativa incorreta.
a) Aumento no preço das matérias-primas decorrente de quebra de safra agrícola.
b) Desvalorização cambial que pressiona o preço de insumos da indústria.
c) Aumentos salariais acima de elevações da produtividade do trabalho.
d) Elevações nas taxas de juros.
e) Excesso de demanda em relação à produção.



FGV - Cons TE (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Econômicas/2022
Matéria: Economia e Finanças Públicas Assunto: Inflação

Sobre as possibilidades de ocorrer inflação de custos, assinale a afirmativa incorreta.
a) Aumento no preço das matérias-primas decorrente de quebra de safra agrícola.
b) Desvalorização cambial que pressiona o preço de insumos da indústria.
c) Aumentos salariais acima de elevações da produtividade do trabalho.
d) Elevações nas taxas de juros.
e) Excesso de demanda em relação à produção.
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DIREITO PENAL

Prof. Renan Araujo



INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

https://t.me/profrenanaraujo


Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Lei penal no tempo

 Tempo e lugar do crime

 Princípio da reserva legal – Somente lei FORMAL

 Retroatividade da lei penal benéfica (mesmo que já tenha havido o trânsito em julgado)

 Leis temporárias/excepcionais



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(2021 / TCDF / PROCURADOR)
A novatio legis in mellius se aplica aos fatos anteriores já
decididos por sentença condenatória transitada em julgado,
sem violar a proteção constitucional à coisa julgada.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(2021/PCPA)
Em determinado momento de escassez de água, em razão
da ausência de chuvas, entrou em vigor nova lei penal que
tornou crime a conduta de lavar carros e/ou calçadas,
enquanto perdurasse o período de racionamento de água.
Diante do caso hipotético exposto, é correto afirmar que a
referida legislação é um exemplo de lei penal
(A) retroativa.
(B) temporária.
(C) excepcional.
(D) Intermediária.
(E) exculpante.



Crime doloso e crime culposo

 Dolo

 Culpa

 Preterdolo



(2018/TJSC)
A doutrina majoritária conceitua crime como o fato típico,
ilícito e culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento
subjetivo do tipo, que pode ser o dolo ou a culpa.
Sobre o tema, é correto afirmar que:
A) o agente que pretende causar determinado resultado e
tem conhecimento de que, com sua conduta, causará,
necessariamente, um segundo resultado e, ainda assim, atua,
responderá por dolo eventual em relação ao segundo
resultado;
B) os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade,
somente podendo ser punidos quando devidamente prevista
em lei a punição a título de culpa;
(...)



(2018/TJSC)
(...)
C) o agente que não quer diretamente o resulto, mas o prevê
e aceita sua ocorrência a partir de sua conduta, poderá ser
responsabilizado pelo tipo culposo;
D) o tipo culposo exige a previsibilidade objetiva, mas se
houver efetiva previsão, haverá dolo, ainda que eventual;
E) o tipo culposo próprio, se presentes todos os demais
elementos, admite a punição na modalidade tentada.



Consumação e tentativa

 Tentativa – Iniciada a execução, crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente.

 Desistência voluntária e arrependimento eficaz – Agente desiste de prosseguir na execução
OU impede que o resultado ocorra.

 Arrependimento posterior – Reparação do dano/restituição da coisa até o recebimento da
denúncia, por ato voluntário, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(2021 / MPRS)
Analise o seguinte caso hipotético: Vilma foi presa em
flagrante por tentativa de homicídio contra Alice, sua inimiga
mortal. De acordo com o Código Penal, nesse caso, pune-se a
tentativa de homicídio com a pena correspondente à do crime
consumado, diminuída
A) da metade.
B) de um sexto.
C) de um terço.
D) de um sexto a um terço.
E) de um a dois terços.



Causas de exclusão da ilicitude 
e da culpabilidade

 Causas de exclusão da ilicitude
 Legítima defesa
 Estado de necessidade
 Estrito cumprimento do dever legal
 Exercício regular de direito

 Causas de exclusão da culpabilidade
 Coação moral irresistível e obediência hierárquica
 Erro de proibição inevitável
 Inimputabilidade



Crimes funcionais

 Reparação do dano no crime de peculato

 Peculato culposo – Extinção da punibilidade (se antes da sentença irrecorrível);
redução da pena pela metade (se após).

 Peculato doloso – Pode gerar redução de pena de 1/3 a 2/3 (se ocorrer antes do
recebimento da denúncia), pelo arrependimento posterior.



Crimes funcionais

 Concussão x corrupção passiva

 Prevaricação x corrupção passiva privilegiada

 Princípio da insignificância



(2021/PCRN/DELEGADO)
João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de
comércio popular com a família, quando seu filho avistou um comerciante
vendendo balões de personagens infantis e insistiu que queria um. João,
então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão pretendido
pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que
trabalhava para a Prefeitura e que,se não fosse atendido, chamaria a
guarda municipal para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao
proceder da forma narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada
como:
A) extorsão;
B) concussão;
C) corrupção passiva;
D) exercício arbitrário das próprias razões;
E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio
da insignificância.



Crimes praticados por particular
contra a adm. em geral

 Corrupção ativa

 OFERECER ou PROMETER vantagem indevida ao servidor para que ele infrinja seu dever funcional

 Crime formal

 Finalidade específica



(2021/SEFAZ-ES)
Durante uma fiscalização de rotina in loco de um determinado
estabelecimento comercial, dois fiscais solicitam ao comerciante
a documentação pertinente. O comerciante exibe os
documentos aos fiscais e estes constatam a ocorrência de
irregularidades que os obrigariam a autuar o estabelecimento.
Os fiscais comunicam ao comerciante que ele será autuado,
momento em que este oferece a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para que eles deixassem de fazer a autuação. Os fiscais
responderam que estariam de acordo mediante o pagamento
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O comerciante afirma que
não tem essa quantia e os fiscais realizam a autuação na forma
da lei. Diante da narrativa, assinale a afirmativa correta.
(...)



(2021/SEFAZ-ES)
(...)
A) O comerciante e os fiscais não cometeram nenhum crime,
pois não foi efetivado o pagamento de dinheiro e o
estabelecimento foi regularmente autuado.
B) O comerciante cometeu o crime de corrupção e os fiscais
cometeram o crime de concussão, todos na modalidade
tentada.
C) O comerciante cometeu o crime de corrupção ativa na
modalidade tentada e os fiscais não cometeram nenhum crime.
D) O comerciante cometeu o crime de corrupção ativa e os
fiscais cometeram o crime de corrupção passiva.
E) O comerciante cometeu o crime de corrupção e os fiscais
cometeram o crime de prevaricação.



Crimes importantes para área
fiscal

 Falsificação de selo destinado a controle tributário

Excesso de exação

 Descaminho x contrabando



(2020 / SEFAZ-AL)
Com relação a aspectos do direito penal, julgue o item a
seguir.
Caracteriza crime contra a fé pública a venda, no exercício de
atividade comercial, de mercadoria em que tenha sido
aplicado selo falsificado que se destina a controle tributário.



(2020 / SEFAZ-DF)
À luz da legislação penal brasileira, julgue o item a seguir.
O agente que faz uso de selo falsificado destinado a controle
tributário, sabendo de sua falsificação, comete crime contra a
fé pública.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(2019/SEFAZ-RS/AUDITOR)
Determinado auditor fiscal da SEFAZ exigiu do contribuinte o
pagamento de tributo que sabia ser indevido, afirmando que iria
recolher o valor aos cofres públicos.
Nessa situação hipotética, o auditor fiscal deverá responder pelo
cometimento do crime de
A) peculato.
B) excesso de exação.
C) corrupção passiva.
D) peculato mediante erro de outrem.
E) crime funcional contra a ordem tributária.



INSTAGRAM: @profrenanaraujo

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

Prof. Renan Araujo



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele
enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.
§ 1° Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da
conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do
menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.

 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Microempreendedor Individual
Art. 18-A § 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário
individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
- Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização
e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário
anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e
que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno
porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).
Inscrição e Baixa
Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e
fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de
registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências
próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar
procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da
perspectiva do usuário.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Estabelecimento

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por
empresário, ou por sociedade empresária.
§ 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou
virtual.

 

ESTABELECIMENTO 

complexo de bens 

organizado 

para o exercício da empresa 

por empresário ou sociedade 

materiais 

imateriais 

Patrimônio 

Imóvel 

Não se confunde com... 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Nome Empresarial
Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo,
para o exercício de empresa.

Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser,
designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.

Art. 1.158 - § 1o A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo
indicativo da relação social.

Art. 1.158 § 2o A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou
mais sócios.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

 

NOME EMPRESARIAL 

Firma Denominação 

Social Individual 

nome,  
completo ou abreviado 

sócios de 
responsabilidade 

ilimitada  

Termo qualquer 
+ 

objeto da sociedade 

designação mais precisa  
da sua pessoa ou  

do gênero de atividade 

aditando-lhe, se quiser,  permitido figurar  

somente os  
nomes desses sócios 

aditar ao nome de um 
deles a expressão  
"e companhia" ou  
sua abreviatura. 

o nome de um  
ou mais sócios 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

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

Art. 982 - Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e,
simples, a cooperativa.

 

Quanto ao 
OBJETO 

Sociedades... 

Empresária 

Simples 

atividade própria de 
empresário sujeito a registro 

As demais 

Independentemente 
do objeto 

Sociedades Por Ações 

Cooperativas 

Salvo as exceções 
expressas 



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Sociedades
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus
atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo
das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às
normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.

 

Sociedade personalidade jurídica 

Sociedade Simples Empresário e Sociedade Empresária 

e na forma da lei 
 dos atos constitutivos 

Registro Público de Empresas Mercantis  Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

INSCRIÇÃO 
no REGISTRO próprio 

Juntas 
Comerciais 
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Regras Gerais de Sociedades
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas
quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.

Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas.

Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em
que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária.
Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de
executados os bens sociais.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

 

Sociedade Limitada
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.
§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições
sobre o contrato social.
Sociedade Anônima
Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou
acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
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Diretoria e Conselho de Administração

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho
de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da
companhia privativa dos diretores

§ 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de
administração.

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser
outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.
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Requisitos do Devedor
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça
regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as
responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no
plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa
condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
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Endosso no Cheque
Art. 18 O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não-escrita qualquer condição a que
seja subordinado.
§ 1º São nulos o endosso parcial e o do sacado.
Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo
endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
Art. 19 - § 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do
endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de
alongamento.
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Atenção! A Banca que realizará a prova da ISS BH é a RBO, porém há apenas 2
questões de Direito Civil que foram elaboradas por essa Banca, por isso, serão
resolvidas questões da FCC, as que mais se assemelham à RBO.
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(RBO/ Prefeitura de Porto Ferreira - SP - Professor - Técnico em Direito - 2012) Com a
maioridade, as pessoas ficam habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, havendo
em nossa legislação, contudo, algumas hipóteses por meio das quais essa incapacidade
também cessará. Assinale a alternativa incorreta no tocante ao fim da incapacidade civil
dos menores.

a) pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público,
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor
tiver dezesseis anos completos;

b) pelo exercício de emprego público, ainda que de forma temporária;
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c) pela colação de grau em curso de ensino superior;

d) pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que,
em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.
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(RBO/ Prefeitura de Porto Ferreira - SP - Professor - Técnico em Direito - 2012)
Assinale a assertiva incorreta:

a) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde
a concepção, os direitos do nascituro.

b) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; não havendo em nossa
legislação, proteção aos direitos do nascituro.

c) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes,
nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.
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d) Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se for extremamente
provável a morte de quem estava em perigo de vida ou se alguém, desaparecido em campanha
ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.
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(FCC/ PREFEITURA DE CARUARU - PE – 2018) Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos,
os menores entre quatorze e dezesseis anos e aqueles que, por causa transitória ou
permanente não puderem exprimir sua vontade são, respectivamente,
(A) relativamente incapazes, relativamente incapazes, absolutamente incapazes e relativamente
incapazes.
(C) todos absolutamente incapazes.
(D) relativamente incapazes, relativamente incapazes, absolutamente incapazes e
absolutamente incapazes, embora sujeitos à legislação especial.
(E) absolutamente incapazes, relativamente incapazes, absolutamente incapazes e
relativamente incapazes.
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(FCC/ DPE-AM – 2018) Quanto ao dano moral, considere:

I. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

II. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
evento danoso.

III. Não caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.

IV. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula
expressa de exclusão.

Corresponde a entendimentos sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça o que se
afirma APENAS em
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(A) II e III.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e IV.

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

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

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

c) não perdem o caráter de bens móveis as edificações que, separadas do solo, mas
conservando sua unidade, forem removidas para outro local.
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d) entre outros, consideram-se bens imóveis para efeitos legais os direitos pessoais de caráter
patrimonial e ações respectivas.

e) são divisíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância,
sendo também considerados tais os destinados à alienação.
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(FCC / TRF - 5ª REGIÃO – 2017) A incapacidade relativa de uma das partes de um negócio
jurídico

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

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

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

d) Não aproveita aos cointeressados capazes, mesmo que indivisível o objeto do direito ou da
obrigação comum.

e) Sempre aproveita aos cointeressados capazes.
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(FCC / TRT - 2ª REGIÃO – 2018) A empresa “X”, fabricante de peças automotivas,
contrata o engenheiro de segurança do trabalho Ricardo para atuar como assistente em
uma reclamação trabalhista movida por três funcionários demitidos da empresa. As
partes assinam contrato e estabelecem a remuneração pelos serviços que serão
prestados. Ricardo conclui o seu trabalho e apresenta o laudo para o qual foi contratado.
Contudo, a empresa “X” deixa de pagar os honorários contratados, no importe de R$
8.000,00. Neste caso, concluído o trabalho e inadimplida a obrigação, a pretensão de
Ricardo para cobrança dos seus honorários prescreve em:
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a) 5 anos.

b) 1 ano.

c) 3 anos.

d) 10 anos.

e) 4 anos.
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(FCC/ DPE-GO – Defensor - 2021) Josefa, idosa, contratou empréstimo junto a uma
instituição financeira e, no decorrer do contrato, pagou tempestivamente todas as
parcelas. Ao final, notou que havia desembolsado valor desproporcional em relação ao
valor contratado, razão pela qual procurou a Defensoria para orientação e eventuais
medidas cabíveis. Sobre a situação:

a) não é passível de pedido de indenização por danos morais, apesar de a cobrança de juros
abusivos pela instituição financeira configurar prática abusiva.

b) a idosa, ao assinar o contrato de mútuo, anuiu com os juros praticados pela instituição
financeira, de modo que não há medida judicial a ser adotada no caso, sobretudo em razão da
quitação do valor.
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c) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, indica a
abusividade de sua cobrança.

d) a idosa terá direito ao reembolso do que pagou a maior, porém não é cabível o pedido da
devolução em dobro, caso constatada a cobrança de juros abusivos por parte da instituição
financeira.

e) na ausência de pactuação de juros, aplica-se a média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa praticada for mais vantajosa ao
consumidor.
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(FCC - Câmara Legislativa do Distrito Federal - Consultor Legislativo – 2018) Quanto às
sanções administrativas previstas no CDC, é correto afirmar:

(A) A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática
de publicidade enganosa ou abusiva, devendo ser divulgada pelo infrator, às suas expensas, da
mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e
horário, de modo capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

(B) As sanções administrativas têm natureza de penalidade e por isso não se podem somar às
indenizações devidas às vítimas da infração, porque o fato constituiria inadmissível cumulação
de sanções.
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(C) As infrações cometidas por concessionárias de serviços públicos, em relações de
consumo, dada sua natureza, submetem-se somente ao controle e sanção de suas agências
reguladoras, mas não aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

(D) Em todas as penas administrativas deve ser resguardado ao fornecedor do produto ou
serviço o direito ao devido procedimento administrativo, salvo nos casos de multa, por sua
menor gravidade e relevância.

(E) As penas de cassação de alvará de licença, de intervenção administrativa e de cassação
de concessão dependerão sempre de ordem judicial prévia, não podendo ser aplicadas
diretamente, no âmbito administrativo, por seus órgãos de controle e fiscalização.
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(FCC - PROCON-MA - 2017) Constitui infração penal prevista no Código de Defesa do
Consumidor:

A) Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas
embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade.

B) Deixar de prestar, por três vezes, socorro ao consumidor que reclama por serviço técnico
autorizado.

C) Prestar serviço em residência sem identificar-se com crachá ou carta de apresentação.
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D) Vender produto estragado, sem a devida indicação sobre o vencimento do produto para uso,
na respectiva embalagem.

E) Indicar serviço que possa ser prestado no prazo de vinte e quatro horas e não respeitar o
limite indicado.
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(FCC - Prefeitura de Caruaru - PE - 2018) Na sistemática dos interesses difusos e
coletivos e da tutela coletiva em juízo, no que se refere à sentença de procedência ou
improcedência, é correto afirmar:

(A) A sentença de improcedência por insuficiência de provas não obsta a propositura de ações
individuais pelos interessados, desde que recolhidas as custas pelo autor da ação coletiva,
quando este for condenado em razão de má-fé.

(B) A execução da condenação em ação civil pública, nos interesses individuais homogêneos,
somente se dará pelos beneficiários ou sucessores.
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(C) A extensão erga omnes da sentença, por não ter previsão legal, depende de expressa
manifestação judicial sobre tal efeito.

(D) No caso de concurso de créditos decorrentes da condenação coletiva e de interesses
individuais terão preferência os primeiros em relação aos segundos.

(E) É competente para a execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória,
no caso de execução individual ou o juízo da ação condenatória, quando coletiva a execução.
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(FCC - PROCON-MA - 2017) Aquele que impõe o dever de o fornecedor informar de modo
adequado o consumidor, suprindo assim todas as informações tidas essenciais para o
melhor aperfeiçoamento da relação de consumo, garantindo inclusive a livre escolha do
consumidor de contratar o fornecedor traduz o princípio da

(A) transparência.

(B) vulnerabilidade.

(C) boa-fé objetiva.

(D) proteção.

(E) informação.
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(FCC - PROCON-MA - 2017) É correto classificar o defeito do produto da seguinte forma:

(A) defeito de criação ou concepção; defeito de produção; e defeito de informação ou
comercialização.

(B) defeito de produção; defeito de entrada; e defeito de venda.

(C) defeito de criação; defeito industrial; e defeito de venda.

(D) defeito de produção; defeito industrial; e defeito de venda.

(E) defeito de criação; defeito de caracterização; e defeito de uso.
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(FCC - PROCON-MA - 2017) Com relação ao tema a responsabilidade pelo fato ou defeito
do produto, o Código de Defesa do Consumidor explicita quem são os responsáveis pela
reparação dos danos. Utilizou-se, para isso, de rol taxativo dos responsáveis, sem se
utilizar do termo fornecedor. Porém, fica explícita a existência de três tipos de
fornecedores. São eles:

(A) fornecedor aparente: assim entendido o importador de produto industrializado ou in
natura; fornecedor real: termo que compreende o fabricante, o produtor e o construtor;
fornecedor inferido: assim entendido como aquele que está na linha de produção até a chegada
do produto ou serviço ao consumidor.
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(B) fornecedor presumido: aquele que apõe seu nome ou marca no produto final; fornecedor
oculto: aquele que, mesmo não sendo citado, foi responsável pela fabricação; fornecedor
inferido: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura.

(C) fornecedor real: termo que compreende o fabricante, o produtor e o construtor;
fornecedor presumido: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura;
fornecedor aparente: aquele que apõe seu nome ou marca no produto final.
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(D) fornecedor oculto: aquele que, mesmo não sendo citado, foi responsável pela fabricação;
fornecedor aparente: assim entendido como aquele que está na linha de produção até a
chegada do produto ou serviço ao consumidor; fornecedor presumido: aquele que apõe seu
nome ou marca no produto final.

(E) fornecedor inferido: assim entendido como aquele que está na linha de produção até a
chegada do produto ou serviço ao consumidor; fornecedor real: aquele que apõe seu nome ou
marca no produto final; fornecedor presumido: termo que compreende o fabricante, o produtor
e o construtor.
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(FCC - Câmara Legislativa do Distrito Federal - 2018) Em relação à publicidade no Código
de Defesa do Consumidor (CDC):

A) O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a
quem as patrocina.

B) É abusiva qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
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C) É enganosa, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à
violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e
experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

D) A publicidade enganosa ou abusiva é sempre comissiva, inexistindo as figuras omissivas a
respeito dos produtos ou serviços.

E) Nada impede que a publicidade se insira em jornais ou revistas na forma de notícias, não
havendo necessidade de se esclarecer sua real natureza se destinadas a pessoas maiores e
capazes e não ao público infanto-juvenil.
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(FCC - PROCON-MA - 2017) No tema publicidade voltada a consumidores, qualquer
modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir
em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade,
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e servi¬ços, é
chamada de

a) publicidade irregular.

b) publicidade abusiva.
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c) publicidade enganosa.

d) antipublicidade.

e) publicidade viciada.
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