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Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais



01. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-DF - Analista de Apoio à Assistência
Judiciária - Redes
Espinosa atravessou lentamente a rua, olhar no chão, mãos nos bolsos, em direção à praça. O sol ainda
brilhava forte na tarde de primavera. Procurou um banco vazio, de frente para o porto, tendo às costas o
velho prédio do jornal A Noite. À sombra de um grande fícus, deixou as ideias surgirem anarquicamente.

Poucas pessoas considerariam a praça Mauá um lugar adequado à reflexão, exceto ele e os mendigos. No
começo era visto com desconfiança, mas aos poucos eles foram se acostumando a sua presença. Nunca
frequentou a praça à noite, respeitava a metamorfose produzida pelos frequentadores do Scandinavia Night
Club ou da Boite Florida.

Enquanto prestava minuciosa atenção ao movimento dos guindastes no porto, deixou o pensamento
emaranhar-se livremente em sua própria trama. Formara, havia tempos, a ideia de que momentos de
solidão eram propícios à reflexão. Sentado naquele banco, acabara por concluir que isso não se aplicava a si
próprio. A forma mais comum como transcorria sua vida mental era a de um fluxo semienlouquecido de
imagens acompanhado de diálogos inteiramente fantásticos. Não se julgava capaz de uma reflexão
puramente racional, o que, para um policial, era no mínimo embaraçoso.

Luiz Alfredo Garcia-Roza. O silêncio da chuva. Companhia das Letras, 2005 (com adaptações). 



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

O texto poderia ser classificado corretamente como descritivo ou narrativo, não sendo possível afirmar qual
desses tipos textuais nele predomina.

Certo

Errado



02. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência
Texto CG2A1-I

Durante os séculos XXI a XVII a.C., já era possível encontrar indícios do direito de acesso à justiça no Código
de Hamurabi, cujas leis foram embasadas na célebre frase “Olho por olho, dente por dente”, da Lei de
Talião. O código definia que o interessado poderia ser ouvido pelo soberano, que, por sua vez, teria o poder
de decisão.

Em nível global, o acesso à justiça foi ampliado de forma gradual, juntamente com as transformações sociais
que ocorreram durante a história da humanidade.

Com a derrota de Hitler em 1945 e, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participou
contra as ditaduras nazifascistas — devido à entrada dos Estados Unidos da América no conflito, liderando e
coordenando os esforços de guerra dos países do Eixo dos Aliados —, o mundo foi tomado pelas ideias
democráticas, e o regime autoritário do Estado Novo (iniciado em 1937) já não se podia manter.

Foi somente com a Constituição de 1946 que o acesso à justiça foi materializado, prevendo-se que a lei não
poderia excluir do Poder Judiciário qualquer violação de direitos individuais. Esse foi um grande avanço da
legislação brasileira, mas não durou muito, já que, quase vinte anos depois, durante o regime militar (1964-
1985), o acesso ao Poder Judiciário foi bastante limitado. Nos anos de 1968 e 1969, com a emissão dos atos
institucionais, as condutas praticadas por membros do governo federal foram excluídas da apreciação
judicial.



02. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência

A partir de 1970, o Brasil começou a caminhar para a consagração efetiva do direito de acesso à justiça, com
a intensificação da luta dos movimentos sociais por igualdade social, cidadania plena, democracia, efetivação
de direitos fundamentais e sociais e efetividade da justiça.

Em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal, que materializou expressamente o acesso à justiça em
seu artigo 5.º, inciso XXXV, como direito fundamental de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no
Brasil.

Nesse sentido, o legislador constituinte não só concedeu a possibilidade de acesso aos tribunais, como
também estabeleceu a criação de mecanismos adequados para garanti-la e efetivá-la. O acesso à justiça
deve ser compreendido, assim, como o acesso obtido tanto pelos meios alternativos de solução de conflitos
de interesses quanto pela via jurisdicional e das políticas públicas, de forma tempestiva, adequada e
eficiente, a toda e qualquer pessoa. É a pacificação social com a realização do escopo da justiça.

Internet: <http://www.politize.com.br/>(com adaptações)



02. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência

No texto CG2A1-I, predomina a tipologia textual

A) descritiva.

B) argumentativa.

C) expositiva.

D) narrativa.

E) injuntiva.



03. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE



03. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE

Acerca dos tipos textuais, é correto afirmar que, no texto CG3A1-I, predomina a

A) argumentação.

B) descrição.

C) instrução.

D) narração.

E) prescrição.



Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 1

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

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



Profª Adriana Figueiredo

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

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

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



04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de
Tributos Municipais - Tecnologia da Informação

Os sentidos do texto CB1A1-II seriam mantidos caso, no trecho “De um dia para o outro, parecia que a peste
se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”, a locução “tinha instalado” fosse substituída por

A) instalara.

B) instalava

C) instalou.

D) instalasse.

E) instalaria.



05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de Tributos Estaduais

3º PARÁGRAFO: [...] Então, desesperado, decidiu anunciar a morte da Justiça. Não sei o que sucedeu depois,
não sei se o braço popular foi ajudar o camponês a repor as estremas nos seus sítios, ou se os vizinhos, uma
vez que a Justiça havia sido declarada defunta, regressaram resignados, de cabeça baixa e alma sucumbida, à
triste vida de todos os dias.

Mantendo-se os sentidos do último período do terceiro parágrafo do texto CG1A1-I, a expressão “havia sido”
poderia ser substituída por

A) fosse.

B) tinha sido.

C) tivesse sido.

D) foi.

E) houvesse sido.



06. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Analista Judiciário - Analista de
Sistemas

A substituição da forma verbal “estaria” (ℓ.4) por estava não modificaria os sentidos originais do texto.

Certo
Errado



07. CESPE - 2020 - MPE-CE - Analista Ministerial - Administração

A substituição da forma verbal “seja” (l.3) por é manteria a coerência e a correção gramatical do texto.

Certo
Errado



TINHA/HAVIA ESTUDADO = ESTUDARA

APOSTA 2



NAS QUESTÕES DE REESCRITURA COM VERBOS, 
LEMBRE-SE: 

COERÊNCIA ≠ SENTIDO



Profª. Adriana Figueiredo

Emprego de conectores e outros 
elementos de sequenciação 

textual



CONJUNÇÕES



08. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

QUARTO PAÁRGARAFO: O que as pesquisas mais recentes nos apontam é que, ao menos em 2020, aquela
“quarta onda” de transtornos mentais que era prevista pelos especialistas não aconteceu na prática graças à
resiliência do ser humano e a despeito de uma piora na qualidade de vida e de um esperado aumento de
sentimentos como tristeza, frustração, raiva e nervosismo.

A expressão “a despeito de” (quarto parágrafo) poderia ser substituída no texto 1A2-II, mantendo-se seu
sentido e sua correção gramatical, por

A) apesar.

B) embora.

C) devido a.

D) contanto.

E) apesar de.



09. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa Agropecuária –
Médico Veterinário

“Apesar de ser uma corrente recente na Espanha, a tendência de reduzir o consumo de produtos de origem
animal — ou até mesmo de abandoná-lo — se mostra como uma realidade em alta no país.”

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto 1A1-I, a expressão “Apesar de ser” (R.1) poderia
ser substituída por

A) Por ser.
B) Se for.
C) À medida que é.
D) Embora seja.
E) Ainda que fosse.



10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-TO - Soldado

No trecho “Ou apenas os segurando como se fossem a mão de uma mãe”, do texto 1A1-I, a palavra “como”
introduz uma oração com a noção de

A) consequência.

B) conformidade.

C) concessão.

D) comparação.

E) condição.



11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

1º PARÁGRAFO: Não sei quando começou a necessidade de fazer listas, mas posso imaginar nosso
antepassado mais remoto riscando na parede da caverna, à luz de uma tocha, signos que indicavam quanto
de alimento havia sido estocado para o inverno que se aproximava ou, como somos competitivos, a relação
entre nomes de integrantes da tribo e o número de caças abatidas por cada um deles.

No trecho “como somos competitivos” (primeiro parágrafo do texto 1A1-I), a conjunção “como” expressa o
mesmo que

A) conforme.
B) tanto quanto.
C) apesar de.
D) porque.
E) embora.



EMBORA ESTUDE = APESAR DE ESTUDAR

APOSTA 3



ATENÇÃO AOS VÁRIOS SENTIDOS DA CONJUNÇÃO 
COMO:

• COMPARAÇÃO: É INTELIGENTE COMO A MÃE.

• CAUSA: COMO ESTAVA CANSADO, NÃO FOI AO 

JANTAR.

• CONFORMIDADE: TUDO SAIU COMO PLANEJADO.



COESÃO E COERÊNCIA



12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Português

A inserção da conjunção mas para introduzir o trecho “não de uma imaginária vantagem literária de se
utilizar o francês como veículo de expressão” (terceiro período do segundo parágrafo) manteria a correção
gramatical e a coerência do texto.

Certo
Errado



13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Texto CG2A1-II

A atenção é uma vantagem evolutiva e tanto, pois permite que o animal concentre sua capacidade cognitiva
(um recurso finito e sempre escasso) em determinada coisa e, a partir daí, tente entendê-la — podendo
antecipar-se, ou reagir melhor, a ela. Preste atenção a seus predadores, ou a suas presas, e você terá mais
chance de comer e não ser comido. Atenção é útil para todo animal. Tanto é assim que ela emana do sistema
límbico: a parte mais interna e antiga do cérebro, que o Homo sapiens compartilha com diversas espécies. A
mente humana tem um desejo insaciável de encontrar coisas novas e interessantes, e dedicar atenção a elas.

A Internet é uma fonte praticamente inesgotável de coisas nas quais prestar atenção. Nela, o conteúdo e os
serviços costumam ser gratuitos, pois seus criadores ganham dinheiro publicando anúncios, que também
atrairão nossa atenção (e somente a partir daí, quem sabe, poderão nos induzir a comprar ou consumir algum
produto). Percebeu? A principal mercadoria do Google não é o buscador, os mapas ou o Gmail. É a sua atenção,
que ele coleta e revende. A atenção é a maior riqueza das empresas de Internet. Fez fortunas, criou gigantes,
mudou o mundo. Por isso há tanta gente lutando por ela: a loja do sistema Android tem 2,1 milhões de
aplicativos; a do sistema utilizado pelo iPhone, 1,8 milhão.

Superinteressante. Edição do Kindle, out./ 2019, p. 28 (com adaptações). 



13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Seria preservada a coerência do texto CG2A1-II caso o segundo parágrafo fosse iniciado por

A) E a Internet.
B) Portanto, a Internet.
C) É por isso que a Internet.
D) Assim sendo, a Internet.
E) Por conseguinte, a Internet.



Profª. Adriana Figueiredo

Emprego dos sinais de pontuação



VÍRGULA



14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as organizações que não
tomam medidas concretas para conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do texto CB1A1-II seriam
mantidos caso fosse inserida uma vírgula após “dados”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



15. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia - Tecnologia da
Informação - Segurança da Informação e Proteção de Dados

A vírgula empregada logo após o trecho “Num tempo ainda anterior à minha infância”, no primeiro
parágrafo do texto, poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical do texto.

Certo
Errado



16. CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de
Telecomunicações – Auditoria

2º PARÁGRAFO: A importância das telecomunicações ficou evidente nos dias que se seguiram ao terremoto
que devastou o Haiti, em janeiro de 2010. As tecnologias da comunicação foram utilizadas para coordenar a
ajuda, otimizar os recursos e fornecer informações sobre as vítimas, das quais se precisava
desesperadamente. [...]

A eliminação da vírgula empregada após a palavra “vítimas” (segundo período do segundo parágrafo)
alteraria os sentidos originais do texto.

Certo
Errado



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

3º PARÁGRAFO: De acordo com Mariana Schuchovski, professora de Sustentabilidade do ISAE Escola de
Negócios, a disseminação do vírus é resultado do atual modelo de desenvolvimento, que fomenta o uso
irracional de recursos naturais e a destruição de hábitats, como florestas e outras áreas, o que faz que
animais, forçados a mudar seus hábitos de vida, contraiam e transmitam doenças que não existiriam em
situações normais. “Situações de desequilíbrio ambiental, causadas principalmente por desmatamento e
mudanças de clima, aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem
animal, nos atinjam e alcancem o patamar de epidemias e pandemias”, explica a professora.

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

Certo
Errado



18. CESPE - 2019 - SEFAZ-RS - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Bloco I

No texto 1A1-I, o emprego de vírgulas para isolar as expressões “adotado no país” (l.22) e “embora se pareça
com o IVA” (ℓ. 23 e 24) é

A) facultativo em ambas as expressões.

B) obrigatório apenas na primeira expressão.

C) apenas uma escolha estilística do autor.

D) justificado por regras distintas de pontuação.

E) necessário devido ao deslocamento dessas expressões dentro do período.



Profª Adriana Figueiredo

APOSTA 4

• ORAÇÕES ADJETIVAS:

o EXPLICATIVA: O ALUNO, QUE ESTUDOU, APRENDEU A MATÉRIA.

o RESTRITIVA: O ALUNO QUE ESTUDOU APRENDEU A MATÉRIA.



Profª Adriana Figueiredo

ATENÇÃO ÀS VÍRGULAS NOS ADJUNTOS ADVERBIAIS 
DE LONGA EXTENSÃO E NAS ORAÇÕES ADVERBIAIS 

DESLOCADAS: VÍRGULAS OBRIGATÓRIAS.

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

QUANDO CHEGOU A CASA, FOI DEITAR-SE.



Profª. Adriana Figueiredo

Reescritura de frases e parágrafos 
do texto



19. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência
1º PARÁGRAFO: Durante os séculos XXI a XVII a.C., já era possível encontrar indícios do direito de acesso à
justiça no Código de Hamurabi, cujas leis foram embasadas na célebre frase “Olho por olho, dente por
dente”, da Lei de Talião. [...]

Cada uma das próximas opções apresenta uma proposta de reescrita para o primeiro período do primeiro
parágrafo do texto CG2A1-I. Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém a coerência e a
correção gramatical do texto.

A) Já nos séculos XVII a XXI a.C., era possível encontrar vestígios da existência do direito de acesso à justiça
no Código de Hamurabi, em cujas leis tiveram inspiração a frase da Lei de Talião “Olho por olho, dente por
dente”.

B) Sinais do direito de acesso à justiça já podiam ser encontrados no decorrer dos séculos XXI a XVII a.C., no
Código de Hamurabi, cujas leis eram fundamentadas na seguinte famosa frase da Lei de Talião: “Olho por
olho, dente por dente”.

C) Dentre os séculos XVII a XXI a.C., se encontram indicação do acesso ao direito de justiça na Lei de Talião
(“Olho por olho dente por dente”), presente no Código de Hamurabi.



19. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência

D) No período entre os séculos XXI a XVII, já existia indícios do direito de acesso à justiça na Lei de Talião,
chamada de Código de Hamurabi, pela máxima “Olho por olho, dente por dente”.

E) Nos séculos XXI a XVII a.C., era possível já encontrar traços da garantia do direito de acesso a justiça nas
leis do Código de Hamurabi, onde foram embasadas na famosa sentença “Olho por olho, dente por dente”
da Lei de Talião.



20. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-RR - Auditor Fiscal de Tributos Estaduais

Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto
CG1A1-I: “O sino ainda tocou por alguns minutos mais, finalmente calou-se.” (segundo parágrafo). Assinale a
opção em que a reescrita proposta mantém a correção gramatical e os sentidos originais do trecho.

A) O sino tocou ainda mais por alguns minutos, finalmente, calou-se.

B) O sino tocou por mais alguns minutos ainda e, finalmente, calou-se.

C) O sino, finalmente, calou-se, ainda que tenha tocado mais por alguns minutos.

D) Finalmente, o sino, que havia tocado mais por alguns minutos, calou-se.

E) O sino tocou por alguns minutos ainda, mais se calou finalmente.
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APOSTA 5
ATENÇÃO AO ENUNCIADO DAS QUESTÕES DE 

REESCRITURA!

• CORREÇÃO: CONFORMIDADE COM A NORMA CULTA

• SENTIDO/ INFORMAÇÕES VEICULADAS NO TEXTO: CONFORMIDADE
COM AS INFORMAÇÕES NO TEXTO.

• COERÊNCIA: LÓGICA
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APOSTA 6
SE A MUDANÇA DE POSIÇÃO DE UM TRECHO GERAR 

MUDANÇA DE REFERENTE, HAVERÁ ALTERAÇÃO 
SEMÂNTICA NA FRASE. 

APENAS AQUELA ALUNA ESTUDA.

AQUELA ALUNA APENAS ESTUDA.



FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF

Profª. Adriana Figueiredo
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prof. Eduardo da Rocha



Art. 1º. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, incide
sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e
estabelecimentos similares;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou
valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a
transmissão a retransmissão a repetição e a ampliação de

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

Incidência



IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços
sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos
Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente
o sujeitar à incidência do imposto estadual;
VI - a entrada de mercadorias ou bens importados do exterior, por
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do
imposto, qualquer que seja a sua finalidade (Lei Complementar
Federal n.º 114/2002 e Lei Estadual nº 4.732/02);
VII - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior;

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

Incidência



VIII - a entrada, no Estado de Sergipe, de petróleo, inclusive
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e
de energia elétrica, quando não destinados à comercialização,
industrialização, produção, geração ou extração inclusive na
hipótese de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos
derivados de petróleo adquiridos por prestador de serviço de
transporte para emprego na prestação de seus serviços;
IX - a entrada de mercadoria, bem ou a utilização de serviço,
efetuada por contribuinte do imposto, em decorrência de
operação ou prestação interestadual, quando a mercadoria ou
bem forem destinados ao seu uso, consumo ou ativo permanente
ou quando o serviço não estiver vinculado a operação ou
prestação subsequentes.

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

Incidência



Art. 4º São irrelevantes para a caracterização do fato gerador:

I - a natureza jurídica da operação ou prestação de que resulte
qualquer das hipóteses previstas no art. 3º deste Regulamento;

II - o título pelo qual a mercadoria ou bens estejam na posse do
respectivo titular;

III - a via e o meio pelos quais são transportados mercadorias,
pessoas ou valores;

IV - a validade jurídica da propriedade, da posse do veículo
transportador ou do contrato da prestação do serviço;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE
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Incidência



V - o resultado financeiro decorrente da prestação de serviços,
ressalvadas as hipóteses previstas neste Regulamento;

VI - o cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares
e administrativas referentes ao serviço de transporte.

VII - a capacidade civil das pessoas qualificadas como sujeito
passivo da obrigação tributária;
VIII - estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando,
apenas, que se configure numa unidade econômica ou profissional.
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Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

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

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

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se
destinam a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de
serviços de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito
ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as
hipóteses previstas na mesma lei complementar;

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens
móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras;Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE

Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

I - operações com livros, jornais e periódicos e com o papel
destinado à sua impressão, observado o estabelecido no § 1º deste
artigo;

§ 1º A não incidência de que cuida o inciso I deste artigo não se
aplica:
I - a papel:
a) encontrado em estabelecimento que não exerça atividade de
empresa jornalística, editora ou gráfica impressora de livro ou
periódico;
b) encontrado na posse de pessoa que não seja o importador, o
licitante, o fabricante ou estabelecimento distribuidor do
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Não Incidência



c) consumido ou utilizado em finalidade diversa da edição de
livros, jornais ou periódicos;
d) encontrado desacobertado de documento fiscal;
II - a livros em branco, riscados ou pautados ou destinados a
escrituração ou preenchimento;
III - as agendas e todos os livros deste tipo;
IV - os catálogos, listas e outros impressos que não se destinem
ao uso do encomendante.
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Não Incidência



§ 1º-A A não incidência do imposto sobre as operações com o
papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico
dependerá de prévio reconhecimento pela SEFAZ, que será
conferido apenas às operações realizadas por contribuintes
credenciados no Sistema de Registro e Controle das Operações com
Papel Imune Nacional – RECOPI NACIONAL, nos termos do
Convênio ICMS nº 48/2013 e do Ato do Secretário de Estado da
Fazenda (Conv. ICMS 48/2013 e 74/2014).
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

II - operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive
produtos primários e produtos industrializados semielaborados, bem
como sobre prestações de serviços para o exterior, observado o
disposto nos artigos 580 a 593 deste Regulamento ou serviços;

Art. 580. A não-incidência de que trata o inciso II do art. 2º deste
Regulamento aplica-se, também, à saída de mercadoria realizada com
o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: (Lei
Complementar nº 87/96; Conv. ICMS 113/96 e 84/09).

I - empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma
empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
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§3º Consideram-se incluídas no campo de incidência do ICMS as
prestações de serviços de transporte de mercadorias com o fim
específico de exportação destinadas às pessoas jurídicas
relacionadas no “caput” deste artigo, salvo em se tratando de
remessa para armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro em
que a exportação seja feita diretamente pelo remetente.
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

VI - operação interna de qualquer natureza decorrente de
transmissão da propriedade de estabelecimento industrial,
comercial ou de outra espécie, havendo a continuidade das
atividades do estabelecimento pelo novo titular, inclusive nas
hipóteses de transferência:
a) a herdeiro ou legatário, em razão de sucessão "causa mortis",
nos legados ou processos de inventário ou arrolamento;

b) em caso de sucessão "inter vivos", tais como venda de
estabelecimento ou fundo de comércio, transformação,
incorporação, fusão ou cisão;

c) por mudança de endereço;
Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE
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Não Incidência



§ 8º Nas hipóteses de que tratam os incisos VI, VII, VIII e XII do
"caput" deste artigo, a não incidência do imposto fica condicionada à
celebração de contrato por escrito, produzindo efeitos tributários
apenas quando registrado em cartório ou órgão competente, conforme
o caso.
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

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

§ 8º Nas hipóteses de que tratam os incisos VI, VII, VIII e XII do
"caput" deste artigo, a não incidência do imposto fica condicionada à
celebração de contrato por escrito, produzindo efeitos tributários
apenas quando registrado em cartório ou órgão competente, conforme
o caso.
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a
venda de bens arrendados ao arrendatário;

XII -as saídas ou fornecimento de bens de uso em decorrência de
contrato de comodato (empréstimo), ou arrendamento mercantil
(“leasing”), bem como o respectivo retorno observado, neste último
caso, o disposto no art. 570 deste Regulamento;
§ 8º Nas hipóteses de que tratam os incisos VI, VII, VIII e XII do
"caput" deste artigo, a não incidência do imposto fica condicionada à
celebração de contrato por escrito, produzindo efeitos tributários
apenas quando registrado em cartório ou órgão competente, conforme
o caso.Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE

Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

XI - operações com mercadorias destinadas a armazém-geral, ou
depósito fechado e o retorno ao estabelecimento remetente,
quando situados dentro do Estado de Sergipe, observado o
disposto nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo;
§ 2º Considera-se depósito fechado o armazém pertencente ao
contribuinte, situado neste Estado e destinado à recepção e
movimentação de mercadoria própria, com simples função de
guarda e proteção, podendo o contribuinte manter quantos depósitos
fechados necessitar.
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

XIII - prestações de serviços de radiodifusão sonora e os de
televisão que não sejam a cabo ou por assinatura;
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

XIV - operação ou prestação efetuada pelas pessoas ou
entidades adiante indicadas, inclusive a remessa e o
correspondente retorno de equipamentos ou materiais:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo
que esse tratamento:
1 - é extensivo às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, no que se refere às mercadorias e
aos serviços vinculados exclusivamente a suas finalidades
essenciais;
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Não Incidência



2 - não se aplica às mercadorias e aos serviços relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou quando houver contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário;
b) os templos de qualquer culto, os partidos políticos e suas
fundações, as entidades sindicais de trabalhadores e as
instituições de educação ou de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei, ressalvando-se que esse
tratamento compreenderá somente as mercadorias, bens e serviços
relacionados exclusivamente com as finalidades essenciais das
entidades mencionadas nesta alínea;
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Art. 2º O ICMS não incide sobre:

XV - saída ou fornecimento:
a) de programa para computador (“software”) elaborado sob
encomenda para uso específico do encomendante, sendo a operação
realizada pelo estabelecimento que o tiver desenvolvido, quando
houver entre o vendedor ou fornecedor e o adquirente contrato de
assessoria ou consultoria técnica na área de processamento de
dados, excluindo-se, contudo, do tratamento fiscal aqui previsto o
fornecimento dos periféricos e suportes informáticos;
c) de bens e materiais, efetuada por empresa funerária, para
prestação de seus serviços, não prevalecendo, porém, este
tratamento, no caso de operações comerciais com aqueles bens
ou materiais não vinculadas a uma prestação de serviços
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Art. 2º O ICMS não incide sobre:

X - operações com impresso personalizado, promovidas por
estabelecimento de indústria gráfica, diretamente a usuário final,
pessoa física ou jurídica;
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Não Incidência



XV - saída ou fornecimento:
b) efetuada por prestador de serviços gráficos:
1 - de materiais que tenham sido submetidos em seu
estabelecimento a processos de composição gráfica,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia,
exclusivamente;
2 - de mercadoria produzida em seu estabelecimento sob
encomenda direta do consumidor final, assim entendidos os
impressos que não se destinem à participação, de alguma forma,
de etapas seguintes de comercialização ou industrialização;
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

XVI - o transporte de carga própria ou referente a transferência de
mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, em veículo
do próprio contribuinte, bem como, o transporte de pessoas, não
remunerado, efetuado por particular, observado o disposto no § 10
do “caput” deste artigo.
§ 10. Entende-se como veículo próprio, para os efeitos do inciso
XVI do “caput” deste artigo, aquele em que o possuidor detenha a
propriedade plena do veículo, comprovada esta mediante a
apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-
CRLV, bem como aquele operado em regime de locação
constituído mediante contrato escrito e registrado no cartório
competente.Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE
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Não Incidência



Art. 2º O ICMS não incide sobre:

XVII - o consumo e a queima de gás natural, inclusive acaso
reinjetado, decorrentes ou empregados nos processos de
exploração, de desenvolvimento, de produção e de
processamento de petróleo ou do gás natural, nos blocos ou nos
campos terrestres ou marítimos, localizados nas bacias
sedimentares do Estado de Sergipe, pelo próprio contribuinte.
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Art. 2º § 5º Para os efeitos deste Regulamento, considera-se
industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como:

I - transformação, assim entendida a que, executada sobre matéria-
prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie
nova;

II - beneficiamento, a que importe modificação, aperfeiçoamento ou,
de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do
acabamento ou da aparência do produto;

III - montagem, a que consista na reunião de peças ou partes e de
que resulte um novo produto ou unidade autônoma;Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE

Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência



IV - acondicionamento ou reacondicionamento, a que importe
alteração da apresentação do produto pela colocação de
embalagem, ainda que em substituição à originária, salvo quando se
tratar de simples embalagem de apresentação de produto primário ou
de embalagem destinada apenas ao transporte da mercadoria;

V - renovação ou recondicionamento, a que, executada sobre produto
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado,
renove ou restaure o produto para utilização.
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Não Incidência



§ 6º Não se considera industrialização:

I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em
embalagem de apresentação:

a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias,
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os
produtos se destinem a venda direta a consumidor;

b) em cozinhas industriais, quando destinados a venda direta a
corporações, empresas e outras entidades, para consumo de seus
funcionários, empregados ou dirigentes;
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II - o preparo de refrigerantes, à base de extrato concentrado, por
meio de máquinas, automáticas ou não, em restaurantes, bares e
estabelecimentos similares, para venda direta a consumidor;

III - a confecção ou preparo de produto de artesanato;

IV - a confecção de vestuário, por encomenda direta do consumidor ou
usuário, em oficina ou na residência do confeccionador;

V - o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou
usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que, em
qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional;

VI - a manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de
medicamentos oficinais e magistrais, mediante receita médica;
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VII - a moagem de café torrado, realizada por comerciante varejista
como atividade acessória;

VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial,
consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte:

a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e
semelhantes, e suas coberturas);

b) instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de
refrigeração, estações e centrais telefônicas ou outros sistemas de
telecomunicação e telefonia, estações, usinas e redes de distribuição
de energia elétrica e semelhantes;

c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo;
Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE
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Não Incidência



IX - a montagem de óculos, mediante receita médica;

X - o acondicionamento de produtos classificados nos Capítulos 16 a
22 da TIPI, adquiridos de terceiros, em embalagens confeccionadas
sob a forma de cestas de natal e semelhantes;

XI - o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos
usados, nos casos em que se destinem ao uso da própria empresa
executora ou quando essas operações sejam executadas por
encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio de tais
produtos, bem assim o preparo, pelo consertador, restaurador ou
recondicionador, de partes ou peças empregadas exclusiva e
especificamente naquelas operações;
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XII - o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive
mediante substituição de partes e peças, quando a operação for
executada gratuitamente, ainda que por concessionários ou
representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante;

XIII - a restauração de sacos usados, executada por processo
rudimentar, ainda que com emprego de máquinas de costura;

XIV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos,
sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada em
estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática ou
manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas.

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

Não Incidência



§ 7º Não se considera industrialização a atividade que, embora
exercida por estabelecimento industrial, esteja conceituada por lei
complementar como prestação de serviço tributada pelos Municípios,
observadas as ressalvas nela contidas quanto à incidência do ICMS.
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Art. 5ºAs isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS serão
concedidos ou revogados mediante convênio celebrado nos termos
de lei complementar.

Parágrafo único. São incentivos e benefícios fiscais:

I - a redução da base de cálculo;

II - a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou
não, do imposto ao contribuinte, ao responsável ou a terceiros;

III - o crédito presumido;

IV - a anistia, a remissão, a transação, a moratória e o
parcelamento;
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Isenção, Suspensão e Diferimento



V - a fixação de prazo de recolhimento do imposto superior ao
estabelecido em convênio;

VI - quaisquer outros favores ou benefícios dos quais resulte
redução ou eliminação, direta ou indireta, do ônus do imposto.
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Isenção, Suspensão e Diferimento



Art. 8º Ficam isentas do ICMS as operações e as prestações indicadas
nas Tabelas I e II do Anexo I deste Regulamento.

§ 1º As disposições de convênio autorizativo somente integrarão a
legislação tributária do Estado de Sergipe após sua
regulamentação, mediante decreto específico.

§ 1º-A. No caso de convênio destinado a prorrogar o prazo de
vigência de benefício fiscal já concedido, uma vez publicada a sua
ratificação no Diário Oficial da União, sua aplicação será
automática, mesmo em se tratando de benefício fiscal contemplado
em convênio autorizativo.
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Art. 7º A concessão de qualquer benefício não dispensa o
contribuinte do cumprimento de obrigações acessórias, salvo as
exceções previstas neste Regulamento.

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

Isenção, Suspensão e Diferimento



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

VIII - do fornecimento de mercadoria, pelo prestador do serviço,
nos casos de prestações de serviços não compreendidos na
competência tributária dos Municípios, como definida em lei
complementar, inclusive nos casos em que, embora o serviço conste
na Lista de Serviços, a natureza do serviço ou a forma como for
contratado ou prestado não corresponda à descrição legal do fato
gerador do tributo municipal, tais como:
a) fornecimento de material, pelo prestador do serviço, na instalação e
montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos;
b) fornecimento de material, pelo prestador do serviço, na montagem
industrial inclusive de conjuntos industriais;

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/SE
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Momento



c) fornecimento de tapetes e cortinas, pelo prestador do serviço de
colocação;
d) fornecimento de material, exceto o de aviamento, por alfaiates,
modistas e costureiros, ainda que a prestação do serviço seja feita
diretamente ao usuário final, na confecção de artigos de vestuário e
outros produtos de alfaiataria e costura;
e) demais hipóteses de prestações de serviços não especificados por
lei complementar como sendo da competência tributária dos
Municípios, sempre que houver fornecimento de mercadoria pelo
prestador;
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Momento



XXI - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços
compreendidos na competência tributária dos Municípios, em
que, por indicação expressa de lei complementar, o fornecimento
de materiais se sujeitar à incidência do ICMS, a saber:
a) fornecimento, pelo prestador do serviço, de mercadoria por ele
produzida fora do local da prestação do serviço:
1 - nos casos de execução, por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, de obras hidráulicas e de
outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva,
inclusive serviços ou obras auxiliares ou complementares;
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Momento



2 - nos casos de conservação, reparação e reforma de edifícios,
estradas, pontes, portos e congêneres;
b) fornecimento de material, pelo prestador do serviço, nos casos de
paisagismo, jardinagem e decoração;
c) fornecimento de peças e partes, pelo prestador do serviço, nos
casos de lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos,
aparelhos e equipamentos;
d) fornecimento de peças e partes, pelo prestador do serviço, no
conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas,
veículos, motores, elevadores ou de quaisquer objetos;
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Momento



e) fornecimento de peças, pelo prestador do serviço, no
recondicionamento de motores;
f) fornecimento de alimentação e bebidas, nos serviços de
organização de festas e recepções ("buffet");
g) fornecimento de alimentação em hotéis, motéis, pensões e
congêneres, sempre que o respectivo valor não estiver incluído no
preço da diária ou mensalidade;
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Momento



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

IX - do desembaraço aduaneiro de mercadoria importados no exterior;

X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;
§ 2º Na hipótese do inciso IX do "caput" deste artigo, a entrega, pelo
depositário, de mercadoria ou bens importados do exterior, somente se
fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do ICMS,
ressalvadas as hipóteses previstas nesse Regulamento.

§ 7º Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do
exterior, antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato
gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição
em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto (Lei
Complementar Federal n.º 114/2002 e Lei Estadual n.º 4.732/02).
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Momento



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

XVI - da contratação, por contribuinte inscrito no cadastro estadual, de
serviço a ser prestado por transportador autônomo, para efeito de
exigência do imposto por substituição ou antecipação tributária;

XVII - do encerramento das atividades do contribuinte, relativamente às
mercadorias constantes do estoque final;
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Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
XX - da saída decorrente da desincorporação de bem do ativo permanente;
XXII - da saída de produtos de estabelecimento de empresa de construção
civil produzidos fora do local da obra;

XXIII - da saída de materiais, inclusive sobras residuais decorrentes da
obra executada, ou de demolição, quando remetidos a terceiros,
efetuados por empresa de construção civil;

XXIV - do fornecimento por empresa de construção civil de casas e
edificações pré-fabricadas e nos demais casos de execução, por
administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de
obras hidráulicas e de outras semelhantes, inclusive auxiliares ou
complementares, quando as mercadorias fornecidas forem produzidas
pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços;
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Art. 3º § 3º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e
prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento
do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, nas seguintes hipóteses:

I - existência de saldo credor de caixa;

II - constatação de suprimentos a caixa não comprovados;

VII - falta de escrituração de pagamentos efetuados;
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Art. 3º § 3º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e
prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento
do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, nas seguintes hipóteses:

III - manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou
inexistentes;
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Art. 3º § 3º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e
prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento
do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, nas seguintes hipóteses:

IV - constatação de ativos ocultos, entendido como tais os bens e
direitos pertencentes ao contribuinte e não relacionados em seu
Balanço Patrimonial;
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Art. 3º § 3º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e
prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento
do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, nas seguintes hipóteses:

V - ocorrência de entrada de mercadorias não contabilizadas e
não escrituradas em livros fiscais próprios, na forma da legislação
pertinente;
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Art. 3º § 3º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e
prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento
do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, nas seguintes hipóteses:

VI - declaração de vendas informada pelo contribuinte em valores
inferiores às informações fornecidas por instituições financeiras
e de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos
Brasileiro – SPB, relativas às transações com cartões de débito,
crédito, de loja (privatelabel) e demais instrumentos de
pagamento eletrônico;
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Art. 3º § 3º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e
prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento
do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, nas seguintes hipóteses:

VIII - existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente notificado a prestar
informações, não comprove, mediante documentação idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações;
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Art. 3º § 3º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e
prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento
do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, nas seguintes hipóteses:

IX - os valores vinculados a equipamento de cartão de crédito ou
débito de outra pessoa jurídica ou física.
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Art. 3º § 4º A presunção de que trata o parágrafo anterior se aplica,
igualmente, a qualquer situação em que a soma das despesas,
pagamentos de títulos, salários, retiradas, pró-labore, serviços de
terceiros, aquisição de bens em geral e outros gastos do
contribuinte seja superior à receita do estabelecimento.
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Art. 139. Contribuinte do ICMS e q́ualquer pessoa, física ou jurídica,
que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize
intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou
prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que a operação e a prestação se inicie no
exterior.
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Contribuintes eventuais

Importador de mercadoria ou bem

Importador de serviços

Arrematante em leilão de mercadoria 
apreendida ou abandonada

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



Art. 137. São irrelevantes para excluir a responsabilidade pelo
cumprimento da obrigação tributária ou a decorrente de sua
inobservância:

I- a causa que, de acordo com o direito privado, exclua a capacidade
civil da pessoa natural;
II- o fato de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que
importem privação ou limitação do exercício de atividades civis,
comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus
bens ou negócios;

III- a irregularidade formal na constituição da pessoa jurídica de
direito privado ou de firma individual, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional;

IV- a inexistência de estabelecimento fixo, ou a sua clandestinidade
i d d d i l
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Art. 138. As convenções particulares relativas à responsabilidade
pelo pagamento do imposto não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
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Art. 23. A mercadoria que estiver sob o regime de substituição
tributária, ficará sujeita ao pagamento antecipado do imposto,
quando este não tiver sido retido pelo remetente.
Parágrafo único. O pagamento antecipado do imposto a que se refere
este artigo será efetuado na primeira repartição fazendária do
Estado, por onde transitar a mercadoria, observadas as exceções
previstas em regime especial de tributação.
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Lei 3.796/96. Art. 22. A adoção do regime de substituição tributária
em operações interestaduais dependerá de acordo específico
celebrado pelo Estado de Sergipe com as demais Unidades
Federativas.
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Lei 3.796/96. Art. 24. É assegurado ao contribuinte substituído o
direito à restituição do valor do imposto pago por força da
substituição tributária, correspondente ao fato gerador
presumido que não se realizar, inclusive quanto ao aspecto
quantitativo.
§ 1º. Formulado o pedido de restituição e não havendo
deliberação no prazo de 90 (noventa) dias, o contribuinte
substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do valor
objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos
critérios aplicáveis ao tributo.
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§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão
contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15
(quinze) dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos
créditos lançados, também devidamente atualizados, com o
pagamento dos acréscimos legais cabíveis.
§ 3º Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo inclusive quando
houver desfazimento do negócio.
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§ 4º Caso o fato gerador presumido se realize por valor diverso
do que serviu de base de cálculo para a retenção do imposto
devido por substituição tributária, cabe ao contribuinte
substituído, na forma prevista na legislação em vigor:
I – requerer a restituição da diferença, na hipótese de se realizar
por valor inferior; ou
II – recolher a diferença, na hipótese de se realizar por valor
superior.
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Art. 84. O regime simplificado de apuração do ICMS poderá ser
aplicado quando ocorrer uma das situações abaixo:
I- aquisição de mercadoria por pessoa não inscrita no CACESE;
II- operações realizadas por estabelecimento de existência
transitória;
III- nas hipóteses de substituição tributária ou antecipação por
força da não retenção do imposto pelo remetente;
IV - fornecimento de refeição por contribuintes do ICMS usuários
de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal que atenda os
requisitos definidos nos artigos 350 a 453 deste Regulamento,
observado o disposto nos §§ 3º ao 7º deste artigo;
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Regime Simplificado de Apuração (RSA)



V - nas operações com produtos da cesta básica, observado o
disposto no § 8º deste artigo, no inciso I do art. 786 e no art. 787 deste
Regulamento;
VI - no fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas, observado o disposto nos §§
3º ao 7º e 9º ao 11 deste artigo.
§ 9º O retorno ao regime normal de apuração somente ocorrerá em
início de período mensal de apuração.
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Art. 77. A apuração do ICMS se dará através de:
I - regime normal de apuração do imposto;
II - regime simplificado de apuração do imposto;
III - regime de estimativa;
IV - regime de apuração simplificado do imposto – SIMFAZ,
conforme disposições dos artigos 652 a 674 deste Regulamento.
(Obs: art. 652 a 674 revogados)
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Art. 47. Constitui crédito fiscal, para fins de cálculo do ICMS a
recolher:
III- o valor do imposto cobrado sobre o material de embalagem a
ser utilizado na saída de produto industrializado sujeito ao
tributo;
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Art. 47. Constitui crédito fiscal, para fins de cálculo do ICMS a
recolher:
IV- o valor do imposto cobrado referente ao serviço de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação tomado, quando
utilizado pelo estabelecimento, na comercialização de
mercadoria, no processo de produção, extração, industrialização
ou geração, inclusive de energia, ou na prestação de serviço;
VI- o valor dos estornos de débitos;
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Art. 47. Constitui crédito fiscal, para fins de cálculo do ICMS a
recolher:
XV - o valor do imposto retido pelo regime de substituição
tributária, quando o contribuinte substituído for estabelecimento
industrial;
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Art. 47. § 3º Quando o imposto não vier destacado ou for
destacado a menor, a utilização do crédito fiscal ficará
condicionada à regularização, mediante emissão de documento
fiscal complementar pelo emitente, observado o estabelecido no §
5º do art. 181 deste Regulamento.
Art. 51. Quando o ICMS destacado no documento fiscal for maior
do que o exigível na forma da lei, o seu aproveitamento como
crédito terá por limite o valor correto.
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Art. 47. § 4º Não se considerará como crédito fiscal qualquer valor
acrescido ao imposto, tais como juros, multas e atualização
monetária.
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Art. 47. § 7º O saldo credor do ICMS existente na data do
encerramento da atividade de qualquer estabelecimento não será
restituível.
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Art. 47. § 1º O direito de creditamento, relativo às operações abaixo
especificadas, ocorrerá a partir de:
II - 1º de janeiro de 2001, se referente à entrada de energia elétrica, a
partir dessa data, no estabelecimento, somente quando esta (Lei
Complementar Federal n.º 102/2000 e Lei Estadual n.º 4.314/00):
a) for objeto de operação de saída de energia elétrica;
b) for consumida no processo de industrialização;
c) ao ser consumida, resultar em operação de saída ou prestação
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou
prestações totais;
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Creditamento de Material de Uso/Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 



III - 1º janeiro de 2001, se referente ao recebimento de serviços de
comunicação utilizados pelo estabelecimento (Lei Complementar
Federal n.º 102/2000 e Lei Estadual n.º 4.314/00):
a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da
mesma natureza;
b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou
prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou
prestações totais;
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IV - 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses, em relação à
entrada de energia elétrica e ao recebimento de serviços de
comunicação utilizados pelo estabelecimento, a partir dessa data (Lei
Complementar (Federal) nº 171/2019);
V - 1º de janeiro de 2033, se referentes a serviços e/ou mercadorias
destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas
a partir dessa data (Lei Complementar (Federal) nº 171/2019).
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§ 1º São considerados bens do ativo permanente, para os efeitos
deste regulamento, as máquinas, os equipamentos,
instrumentos, móveis, utensílios, veículos e outras mercadorias,
cuja vida útil ultrapasse 12 (doze) meses de uso.
§ 2º Excluem-se do conceito de ativo permanente quaisquer bens
ou mercadorias destinados à edificação de bem imóvel,
independentemente da vida útil.
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Art. 58. Fica vedado o creditamento do ICMS nas seguintes
hipóteses:
I - operações ou prestações isentas ou não tributadas ou que se
refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do
estabelecimento;
II - integração ou consumo em processo de industrialização ou
produção, quando a saída do produto resultante, não for
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto quando se tratar de
saída para o exterior;
III - comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a
prestação subsequente não for tributada ou estiverem isentas do
imposto, exceto as destinadas ao exterior;
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Art. 47. § 14. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à
atividade do estabelecimento, não conferindo ao adquirente
direito ao crédito, dentre outras situações:
I - os veículos de transporte pessoal, assim entendidos os
automóveis ou utilitários de uso individual dos administradores da
empresa ou de terceiros;
II - a utilização de serviço e a aquisição de bens e/ou mercadorias
não relacionados à atividade fim do estabelecimento, a exemplo
dos bens do ativo permanente adquiridos para locação a terceiros
ou para fins de investimento ou especulação.
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Art. 58. Fica vedado o creditamento do ICMS nas seguintes
hipóteses:
V - quando o documento fiscal correspondente indicar
estabelecimento destinatário diverso do recebedor da mercadoria
ou do usuário do serviço;
IX - imposto retido de contribuinte substituído, pelo contribuinte
substituto, ressalvada a hipótese em que o imposto retido esteja
relacionado com operação ou prestação antecedente;
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Art. 58. Fica vedado o creditamento do ICMS nas seguintes
hipóteses:
XI - o valor do imposto retido ou do imposto pago com
encerramento da fase de tributação relativo as operações indicadas
no Anexo IX e Anexo X;
IX - imposto retido de contribuinte substituído, pelo contribuinte
substituto, ressalvada a hipótese em que o imposto retido esteja
relacionado com operação ou prestação antecedente;
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Art. 58. Fica vedado o creditamento do ICMS nas seguintes
hipóteses:
XII - o crédito do imposto destacado em documento fiscal
correspondente a prestação de serviço relacionado com
mercadoria adquirida a preço CIF;
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Art. 29. Na hipótese da base de cálculo do ICMS ser inferior ao preço
da mercadoria adquirida de terceiro ou ao valor da operação anterior,
bem como da mercadoria produzida ou do serviço prestado pelo
próprio estabelecimento, deverá ser observado o disposto no inciso V
do art. 59.
Art. 59. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de
que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a
mercadoria entrada no estabelecimento:
V - for beneficiada com redução de base de cálculo, com alíquota
inferior a da aquisição ou for objeto de saída com preço inferior
ao da aquisição, hipótese em que o estorno será proporcional ao
valor reduzido exceto nos casos permitidos neste Regulamento;
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Art. 59. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de
que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a
mercadoria entrada no estabelecimento:
VI - for transformada em produto cuja saída seja beneficiada com
crédito presumido.
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Art. 2º Constituem receitas do FEEF:

I - encargo correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do
benefício fiscal concedido, conforme disposto no art. 3º deste Decreto;

II - dotações orçamentárias;

III - rendimentos de aplicações financeiras de recursos do FEEF, realizadas na forma
da lei; e,

IV - outras receitas que lhe venham a ser legalmente destinadas.

§ 1º O encargo de que trata o inciso I do “caput”:

I - será devido pela empresa cuja receita bruta no ano-calendário anterior tenha sido
superior à R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais);

II - deve ser calculado mensalmente e recolhido até o dia 09 (nove) do mês
subsequente ao período de apuração.
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§ 2º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no inciso I, do § 1º deste artigo,
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

Art. 4º Ficam dispensados do pagamento do encargo de que trata esta Lei os
contribuintes que, no mês de referência da apuração do ICMS, apresentem
incremento na arrecadação, no mínimo, em valor equivalente ao montante que seria
devido ao FEEF.
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Art. 3º. § 2º Não se aplica o percentual do FEEF ao benefício auferido quando do
pagamento do ICMS diferido:

I - nas importações, do exterior, de bens de capital novos, bem como do diferimento
do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais pertinentes aos referidos
bens de capital, feitas por empreendimentos industriais, agroindustriais, de pecuária
aquícola e de tecnologia novos, ou por empreendimentos desse mesmo tipo de
atividade, em funcionamento, nos termos do art. 3º, IV, “a” da Lei Estadual nº 3.140,
de 23 de dezembro de 1991.

II - nas importações de matérias primas, material secundário e de embalagem,
utilizados exclusivamente na produção dos bens incentivados, nos termos do art. 3º,
IV, “c” da Lei Estadual nº 3.140, de 23 de dezembro de 1991
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Art. 5º O pagamento do percentual do FEEF de que trata este Decreto deverá ser
efetuado por meio de Documento de Arrecadação Estadual-DAE. Parágrafo único. O
não pagamento do percentual do FEEF por 03 (três) meses, consecutivos ou não,
implicará na perda definitiva do incentivo ou benefício fiscal concedido.

Art. 5º-A O débito não recolhido no prazo estabelecido no inciso II do § 1º do art. 2º
deste Decreto poderá ser parcelado em até 12 (doze) parcelas mensais.
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APOSTA 1: AMOSTRAGEM
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MÉTODOS PROBABILÍSTICOS

PROBABILÍSTICOS 

AMOSTRAGEM 
ALEATÓRIA SIMPLES

SISTEMÁTICA

ESTRATIFICADA

POR CONGLOMERADO



Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade e, para
isso, são escolhidos, aleatoriamente, 20 alunos de cada ano. Esse tipo
de amostragem é denominado amostra
A. aleatória simples.
B. aleatória estratificada.
C. aleatória por agrupamento.
D. aleatória sistemática.
E. não aleatória.

AMOSTRAGEM ESTRATIFICADA – UMA AMOSTRA DE CADA GRUPO.



Para realizar uma pesquisa a respeito da qualidade do ensino de
matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram
aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios desse estado e
aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do
nono ano do ensino fundamental de cada uma dessas escolas.
Nesse caso, foi utilizada a amostragem
A. sistemática. B. aleatória simples.
C. por conglomerados em um estágio.
D. por conglomerados em dois estágios. E. estratificada.

AMOSTRAGEM POR CONGLOMERADO -- ESCOLHEM-SE ALGUNS 
GRUPOS.



APOSTA 2: DISTRIBUIÇÃO DA MÉDIA
AMOSTRAL

Prof. Jhoni Zini



𝑥𝑥1

𝑥𝑥4

𝑥𝑥3

𝑥𝑥2

𝑥𝑥5

𝑥𝑥1;  𝑥𝑥2; 𝑥𝑥3; 𝑥𝑥4; 𝑥𝑥5; ...

𝐸𝐸(𝑋𝑋) = 𝜇𝜇

𝐷𝐷𝐷𝐷 �𝑋𝑋 =
𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑋𝑋)

𝑛𝑛

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 �𝑋𝑋 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋)

𝑛𝑛



𝜇𝜇 = 40

𝜎𝜎2 = 16

𝜎𝜎 = 4

População normal

⋮



CEBRASPE – AUDITOR (ARACAJU)/2021 

Considere que X1,⋯,X100 represente uma amostra aleatória
simples de tamanho 100, com reposição, retirada de uma população
normal com média desconhecida M e desvio padrão igual a 9. Se
�𝑋𝑋 = 𝑥𝑥1+⋯+𝑥𝑥100

100
denota a média amostral, então a quantidade �𝑋𝑋 −𝑀𝑀

segue uma distribuição normal com média nula e desvio padrão
igual a

A. 81. B. 0,09. C. 0,81. D. 0,9. E. 9.



APOSTA 3: REGRESSÃO LINEAR

Prof. Jhoni Zini



Um modelo de regressão linear simples na forma y=ax+b+ϵ, no qual ϵ
representa o erro aleatório com média nula e variância constante, foi
ajustado para um conjunto de dados no qual as médias aritméticas das
variáveis y e x são, respectivamente, y¯=10ex¯=5. Pelo método dos
mínimos quadrados ordinários, se a estimativa do intercepto
(coeficiente b) for igual a 20, então a estimativa do coeficiente angular
a proporcionada por esse mesmo método deverá ser igual a

A. −2. B. 2. C. −1. D. 0.

CEBRASPE - Auditor (Pref Aracaju) /2021 



A covariância entre o faturamento real ( y) e o faturamento nominal ( x)
de um grupo de empresas é igual a 40. Considerando que o desvio
padrão de y seja igual a 10 e o de x, igual a 20, que o faturamento real
médio desse grupo de empresas seja igual a 5 e que o faturamento
nominal seja, em média, igual a 4, a reta de regressão linear de y em x
pode ser expressa por

A. y = 0,2x + 4,0.

B. y = 0,2x + 4,2.

C. y = 0,3x + 3,8.

D. y = 0,4x + 3,4.

E. y = 0,1x + 4,6.

CEBRASPE - Auditor (SEFAZ ES)/2013



APOSTA 4: DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA

Prof. Jhoni Zini



CEBRASPE - Professor (IFF)/2018

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.



APOSTA 5 DISTRIBUIÇÃO QUI QUADRADO



APOSTA 4

𝐸𝐸 𝜒𝜒𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝜒𝜒𝑣𝑣2 = 2.𝑣𝑣



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.

APOSTA 4



APOSTA 6 TESTE DE HIPÓTESES

Prof. Jhoni Zini



APOSTA 5
SIGNIFICÂNCIA – PROBABILIDADE DE REJEITAR A 
HIPÓTESE NULA QUANDO ELA É VERDADEIRA.

Em um teste de hipótese estatístico envolvendo a análise de um
parâmetro de uma população, considerando as hipóteses nula ( H0) e
a alternativa ( H1), o nível de significância do teste corresponde à
probabilidade
A. de rejeitar H0, dado que H0 é falsa.
B. de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira.
C. de não rejeitar H0, dado que H0 é falsa.
D. de não rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira.
E. que coincide com o nível descritivo do teste.



APOSTA 6

Se o poder de um teste estatístico é igual a 70%, significa que
consideradas as hipóteses nula (H0) e alternativa (H1), a um nível de
significância de 5%, tem-se que H0 tem a probabilidade de 70% de
A. ser não rejeitada, dado que ela seja verdadeira.
B. tanto ser rejeitada como ser não rejeitada.
C. ser não rejeitada, dado que ela seja falsa.
D. ser rejeitada, dado que ela seja falsa.
E. ser rejeitada, dado que ela seja verdadeira.

PODER – PROBABILIDADE DE REJEITAR H0 SENDO ELA FALSA.



APOSTA 7

Uma empresa alega que o nível de kcal no produto que comercializa é
5,2. Ao selecionar ao acaso 16 amostras de produtos é verificado
média amostral 5,6 kcal e desvio padrão 0,48 kcal. Nessas condições, o
valor da estatística teste é:
A. 3,3333
B. 3,0782
C. 3,2561
D. 3,2481
E. 3,1245

𝑍𝑍𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑋𝑋 − 𝜇𝜇

�𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑛𝑛



APOSTA 8

Para realizar uma pesquisa a respeito da qualidade do ensino de
matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram
aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios desse estado e
aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do
nono ano do ensino fundamental de cada uma dessas escolas.
Nesse caso, foi utilizada a amostragem
A. sistemática. B. aleatória simples.
C. por conglomerados em um estágio.
D. por conglomerados em dois estágios. E. estratificada.

AMOSTRAGEM POR CONGLOMERADO -- ESCOLHEM-SE ALGUNS 
GRUPOS.



APOSTA 9

Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade e, para
isso, são escolhidos, aleatoriamente, 20 alunos de cada ano. Esse tipo
de amostragem é denominado amostra
A. aleatória simples.
B. aleatória estratificada.
C. aleatória por agrupamento.
D. aleatória sistemática.
E. não aleatória.

AMOSTRAGEM ESTRATIFICADA – UMA AMOSTRA DE CADA GRUPO.



OBRIGADO

Prof. Jhoni Zini



Auditoria Fiscal

Prof. Guilherme Santanna



▪ Objetivos “Gerais”

 Auditoria
 Auditor

▪ Segurança razoável / Distorções relevantes / Características inerentes / outras definições …

▪ Não são objetivos do auditor…

▪ Princípios fundamentais de ética profissional

NBC TA e PA – NBC TA 200



▪ Estratégia global vs. plano de auditoria

▪ Atividades prelimares ao planejamento
 Av. da conformidade com requisites éticos
 Procedimentos de CQ rel. à aceitação / continuidade
 Obter entendimento dos termos do trabalho

▪ Características

NBC TA e PA – NBC TA 300



▪ 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: conceito e objetivo

 Anomalia

▪ Abordagens: estatística e não estatística

▪ Projeção das distorções (só nos testes de detalhes Distorç. Pop. = Distorç. Proj + Distorç. Anômala

▪ Testes de controles: tx. de desvio inesperadam. Alta  aumento RDR (salvo se há evidências que comprovem a av.
inicial)

▪ 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 (Adm. > Empregados)

▪ Comunicação

▪ Características (“triângulo”) da fraude

Identificação de fraudes na escrita contábil



▪ Opinião não modificada

▪ Opinião modificada

 Evidência de que as DC apresentam distorção relevante

 Não evidência de que as DC não apresentam distorção relevante

 Tipos

NBC TA e PA – relativas à opinião

Efeitos NÃO
generalizados

Efeitos
generalizados

Evidência de 
distorção relev. Com ressalva Adversa

Não evidência Com ressalva Abstenção op.



▪ 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



▪ Auditor deve responder aos riscos de distorção relevante indentificados e avaliados

 RDR no nível das DC: respostas gerais

 RDR no nível das afirmações: procedimentos adicionais de auditoria

NBC TA e PA – NBC TA 330



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

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

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

 SupeR: Razão p/ o documento de suporte

 Sub: Documento p/ o razão

Direção dos testes (superav. / subav.)



 Saldo credor de caixa

 Recomposição contábil do FC

 Suprimento de caixa/disponib. não comprovado (fontes)

 Ativo oculto

 Passivo fictício

Auditoria no ativo circulante (omissão receita)



 Art. 8º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento:

(...)

§ 4º Presume-se a ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o
pagamento do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, nas seguintes hipóteses:

I - existência de saldo credor de caixa;

II - constatação de suprimentos a caixa não comprovados;

III - manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes;

IV - constatação de ativos ocultos, nos termos definidos pelo Poder Executivo;

VII - falta de escrituração de pagamentos efetuados;

(...)

Lei 3.976 / 1996 



 Finalidades universais

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

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

 Restrições (conforme o caso)

Auditoria em grupos específicos das DC



 Finalidades específicas
 Ativo

• Caixa / bancos
• Estoque
• Imobilizado

 Passivo
• Empréstimos / financiamentos

 PL
 Resultado (receitas e despesas)

Auditoria em grupos específicos das DC



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

Auditoria na EFD



 NF-e modelo 55 substitui os modelos em papel 1/1A e 4 (produtor)
 Existência unicamente digital (Nfe vs. DANFE – só após autorização de uso)
 Validade jurídica (ass. Digital e autorização de uso – concedida pela UF do emitente – antes do FG)
 Só pode ser utilizada: após ser transmitida eletr. / ter seu uso autorizado**
 Obrigatoriedade
 Protocolo ICMS (exceto inscrição em UF única); dispensado após 1/12/10

 Exigência de credenciamento prévio (UF de cadastro)
 Credenciado observa, no que couber, as disposições rel. ao SEPD
 Credenciamento voluntário / de ofício

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

Auditoria na NF-e



 Casos emblemáticos

 Entrada de bens p/ uso e consumo

 Entrada de bens p/ ativo permanente

Auditoria para apuração de crédito indevido
(LT)



 A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em
qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e em crimes como: contra a ordem tributária, contra a AP,
contra o SFN...

 As autoridades e os agentes fiscais tributários dos Estados (...) somente poderão examinar documentos de
instituições financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente

LC 105 / 2001



OBRIGADO

Prof. Guilherme Santanna



Direito Administrativo
Revisão de véspera – Sefaz SE

Prof. Herbert Almeida

Prof. Herbert Almeida



IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



Cebraspe – TCE SC / 2022

A perda patrimonial efetiva do ente público é indispensável para a
configuração da ilicitude da conduta de frustrar processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos.

Gabarito: correto.



 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade



Regime jurídico-administrativo
 Princípio da hierarquia
 Coordenação e subordinação
 Súmula vinculante

 Princípio da precaução
 evitar danos graves por meio de medidas preventivas

 Princípio da sindicabilidade
 Controle das atividades administrativas (abrange a autotutela)

 Princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade
 Presunção da verdade
 Presunção da legalidade (legitimidade)



Regime jurídico-administrativo

 Princípio da subsidiariedade
 O Estado deverá:
 exercer as suas funções próprias (segurança, justiça, etc.)
 atuar de forma supletiva em relação às questões sociais e econômicas

 Princípio da responsividade
 O administrador deverá prestar contas e poderá ser responsabilizado pelos suas

condutas.

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções
 As sanções não podem “extrapolar” a pessoa do infrator
 Um administrador não pode ser prejudicado por ato de outro



Cebraspe – PRF / 2021
Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida
especialização no mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza
singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das
cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa por inexecução parcial do
acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato
administrativo que aplicaria a penalidade sem prévia opitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública
caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade.

Gabarito: correto.



Cebraspe – TCDF / 2021

Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do
administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos
antijurídicos.

Gabarito: correto.



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 estadual



Cebraspe – TCE RJ / 2021

Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou
sem fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades,
integrando a administração pública indireta

Cebraspe – Codevasf / 2021
São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as
agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações
sociais

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.



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

 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)

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

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



Cebraspe – TCE RJ / 2021
O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos

O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam
contrários à lei que tiver ensejado a sua prática

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.



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)



ATOS ADMINISTRATIVOS
Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos
Regimentos
Resoluções
Decretos
Deliberações
Instruções 
normativas

Circulares
Ordens de 
serviço
Portarias
Avisos
Despachos
Ofícios
Instruções
Provimentos

Licença
Autorização
Permissão
Aprovação
Admissão
Visto
Homologação
Dispensa
Renúncia
Protocolo 
administrativo

Certidões
Atestados
Pareceres
Apostilas

Multa
Interdição de 
atividade
Destruição de 
coisas



Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta
aos interessados o exercício de determinada atividade.

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: correto.



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



LICITAÇÕES PÚBLICAS
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)



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
Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário



AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

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

Estabilidade

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

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



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)
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ITCMD

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos

sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; ”

Art. 538 do CC:
“Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.”

Art. 1.784 do CC:
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários.”



O ITCMD na CF/88:
BENS SUJEITO ATIVO

IMÓVEIS (E RESPECTIVOS 

DIREITOS)

Estado (ou DF) onde estiver 

situado o bem => regra válida para 

transmissões por doação ou causa 

mortis

MÓVEIS, TÍTULOS E CRÉDITOS

Na DOAÇÃO: Estado (ou DF) onde 

tiver domicílio o doador

Na TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS:

Estado onde se processar o 

inventário/arrolamento



INCIDÊNCIA
Art. 2º. O ITCMD incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito
havido por:
I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;
II - doação a qualquer título, ainda que em adiantamento de legítima.
§ 2º Estão compreendidos na incidência do imposto, os bens que, na divisão
de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um
dos cônjuges, a um dos conviventes, ou a qualquer herdeiro, acima da
respectiva meação ou quinhão.
§ 4º O ITCMD incide também sobre a instituição de quaisquer direitos reais,
exceto os de garantia.

Art. 5º Nas transmissões causa mortis e nas doações, ocorrem tantos
fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou



NÃO-INCIDÊNCIA
Art. 6º. O ITCMD não incide nas transmissões causa mortis e doações de
quaisquer bens ou direitos para:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - os templos de qualquer culto;
III - os partidos políticos e suas fundações;
IV - as entidades sindicais dos trabalhadores;
V - as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos;
VI - as Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
desde que vinculadas às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



NÃO-INCIDÊNCIA
Art. 7º. O imposto não incide também sobre:
I - os créditos oriundos de seguro de vida ou pecúlio por morte;
II - a renúncia pura e simples de herança ou legado;
III - a extinção de qualquer direito real que resulte na consolidação da
propriedade em favor do titular originário.

RITCMD:
Art. 7º O ITCMD não incide também sobre:
III - a extinção de qualquer direito real.



ISENÇÃO
Art. 8º. São isentos do imposto:
I - as transmissões "causa mortis" ou por doação de imóveis a colonos em
núcleos oficiais ou reconhecidos pelo Governo, em atendimento à política
de redistribuição de terras;
II - as transmissões "causa mortis" de imóvel rural de área não superior
ao módulo rural, assim caracterizado na forma da legislação pertinente,
desde que feitas a quem seja trabalhador rural e que não seja
proprietário ou possuidor de imóvel;
III - as doações de imóvel rural com área que não ultrapasse o limite
estabelecido no inciso anterior, desde que o donatário seja trabalhador
rural e que não seja proprietário ou possuidor de imóvel;



ISENÇÃO
IV - o conjunto de bens e direitos transmitidos a cada beneficiário, cujo
valor seja igual ou inferior a 200 (duzentas) vezes a Unidade Fiscal Padrão
do Estado de Sergipe – UFP/SE, ou outro indexador fixado pelo Poder
Executivo Estadual que preserve adequadamente o valor real da moeda.
V – as doações realizadas pela União, Estados e Municípios em seus
programas de regularização fundiária destinados à população de baixa
renda.
VI - as transmissões "causa mortis" de bem imóvel que constitua o único
bem do espólio, desde que o valor seja igual ou inferior a 2.600 (duas mil
e seiscentas) UFP/SE, e cujos sucessores comprovem não possuir outro
imóvel e não possuam renda mensal superior a 03 (três) salários
mínimos.



ISENÇÃO
§ 1º O disposto no inciso IV do “caput” deste artigo não se aplica às
doações sucessivas que, no exercício financeiro, ultrapassem ao valor ali
indicado.
§ 2º O disposto no inciso VI do “caput” deste artigo, aplica-se a cada
sucessor individualmente.

RITCMD:
Art. 8º, § 2º Quando as doações sucessivas ultrapassarem o valor
equivalente a 200 (duzentas) vezes a UFP/SE, extingue-se, em virtude do
advento da condição resolutiva da isenção, o benefício anteriormente
concedido, momento a partir do qual o imposto será calculado sobre o
montante das doações até então realizadas no exercício financeiro, sem a
inclusão de nenhum acréscimo moratório.



SUJEIÇÃO PASSIVA
Art. 17 - O contribuinte do ITCMD é:
I - o herdeiro ou legatário, na transmissão causa mortis;
II - o donatário, na doação.
III - o cessionário, na cessão a título gratuito;
IV - o beneficiário na transmissão de direitos reais;
V - o fiduciário, na instituição de fideicomisso, bem como o fideicomissário
na substituição do fideicomisso.



ALÍQUOTAS
Art. 14. As alíquotas do ITCMD são as seguintes:
I - nas transmissões causa mortis:
a) acima de 200 (duzentas) até 2.417 (duas mil quatrocentas e dezessete) UFP/SE,
3% (três por cento);
b) acima de 2.417 (duas mil quatrocentas e dezessete) até 12.086 (doze mil e
oitenta e seis) UFP/SE, 6% (seis por cento);
c) acima de 12.086 (doze mil e oitenta e seis) UFP/SE, 8% (oito por cento);
II - nas transmissões por doação:
a) acima de 200 (duzentas) UFP/SE até 6.900 (seis mil e novecentas) UFP/SE, 2%
(dois por cento);
b) acima de 6.900 (seis mil e novecentas) UFP/SE até 46.019 (quarenta e seis mil e
dezenove) UFP/SE; 4% (quatro por cento);
c) acima de 46.019 (quarenta e seis mil e dezenove) UFP/SE, 8% (oito por cento).



ALÍQUOTAS
§ 1º O imposto é calculado aplicando-se a alíquota definida neste artigo
sobre o valor do quinhão dos bens e direitos transmitidos.
§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do imposto deve ser aquela vigente à
época da ocorrência do fato gerador.
§ 3º Havendo sobrepartilha, o valor a sobrepartilhar relativo a cada
quinhão será somado ao valor partilhado, tornando-se devida a
complementação do imposto sobre o valor partilhado se houver mudança
de alíquota em função do referido acréscimo.



BASE DE CÁLCULO
Art. 10. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional.
§ 1º Considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
ocorrência do fato gerador, devendo ser atualizado monetariamente, a partir
do dia seguinte, segundo a variação da UFP/SE, até a data prevista na
legislação tributária para o pagamento do imposto.
§ 4º Nas hipóteses de avaliação administrativa ou judicial a base de cálculo
não será inferior:
I - ao valor atribuído na avaliação feita pelo Município para o Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI ou Imposto sobre a Propriedade
Territorial Urbana - IPTU, considerando o maior valor de avaliação no
exercício corrente, sem qualquer tipo de desconto ou redução de base de
cálculo, quando se tratar de imóvel urbano ou direito a ele relativo;



BASE DE CÁLCULO
II - ao valor total do imóvel, informado pelo contribuinte na declaração do
Imposto Territorial Rural – ITR, ou na declaração do imposto de renda, no
exercício corrente, ou ainda informado pela EMDAGRO, pelo INCRA, ou
por qualquer ente público, sendo considerado sempre o maior valor,
quando se tratar de imóvel rural ou direito a ele relativo;
III - ao valor que serviu de base de cálculo para o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no exercício corrente,
quando se tratar de veículos.



BASE DE CÁLCULO
§ 6º Para os bens móveis ou imóveis, financiados ou adquiridos na
modalidade de consórcios, a base de cálculo é o valor das prestações ou
quotas pagas.

Art. 11. Na transmissão de ações representativas do capital de
sociedades e de outros bens e direitos negociados em Bolsa de Valores, a
base de cálculo será determinada segundo a cotação média alcançada na
Bolsa na data da transmissão, ou na imediatamente anterior quando não
houver pregão ou os mesmos não tiverem sido negociados naquele dia,
regredindo-se, se for o caso, até o máximo de cento e oitenta dias, ou
alternativamente, o valor obtido em levantamento de balanço especial,
sendo considerado sempre o maior valor.



BASE DE CÁLCULO
§ 1º No caso em que a ação, quota, participação ou qualquer título
representativo do capital de sociedade não for objeto de negociação ou
não tiver sido negociado nos últimos cento e oitenta (180) dias, admitir-
se-á o valor do respectivo patrimônio líquido na data da transmissão.
§ 2º Quando a empresa possuir no seu patrimônio bens imóveis, para se
chegar ao patrimônio líquido, deverá ser somado a este o valor do(s)
imóvel(is) na época do fato gerador, não podendo ser inferior aos valores
determinados nos incisos I e II do § 4º do art. 10 desta Lei, subtraído o
valor referente ao(s) imóvel(is) constante(s) no último balanço anterior a
ocorrência do fato gerador.



BASE DE CÁLCULO
Art. 13. Na hipótese de instituição de direitos reais, a base de cálculo do
imposto deve ser 50% (cinquenta por cento) do valor do bem ou direito
transmitido.

Art. 13-B. Na transmissão de ações não negociadas em bolsas, quotas ou
outros títulos de participação em sociedade simples ou empresária, a
base de cálculo será apurada conforme o valor de mercado da sociedade,
com base no montante do patrimônio líquido registrado no balanço
patrimonial anual do exercício imediatamente anterior ao do fato gerador.



PAGAMENTO
Art. 23. O pagamento do imposto será efetuado em moeda corrente
nacional ou mediante cartão de crédito, observados os acréscimos
previstos no cartão, nos seguintes prazos:
I - nas transmissões “causa mortis”:
a) formalizadas através de instrumento público (inventário extrajudicial),
antes de sua lavratura;
b) o pagamento deve ser realizado integralmente dentro de 30 (trinta) dias
da data em que transitar em julgado a sentença homologatória do cálculo
ou da partilha amigável, se outro prazo não for determinado pelo Juízo;



PAGAMENTO
II – nas doações:
a) formalizadas através de instrumento público, antes de sua lavratura;
b) formalizadas através de sentença homologatória do cálculo ou da
partilha amigável referente ao excedente de meação ou de quinhão, o
pagamento deve ser realizado integralmente dentro de 30 (trinta) dias do
seu trânsito em julgado, se outro prazo não for determinado pelo Juízo;



PENALIDADES
Art. 27. As infrações a seguir discriminadas sujeitam o infrator às respectivas
multas:
I - deixar de requerer a abertura do processo de inventário e partilha ou de
arrolamento no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da abertura
da sucessão: multa de 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido;
II - deixar de efetuar o recolhimento do imposto, no todo ou em parte, na
forma e no prazo fixados: multa de 02 (duas) vezes o valor do imposto devido;
IV - agir em conluio com pessoa física ou jurídica tentando, de qualquer modo,
reduzir ou não recolher o valor do imposto: multa de 200% (duzentos por
cento) do imposto devido;
V - adulterar ou falsificar documentos com a finalidade de se eximir, no todo
ou em parte, do pagamento do imposto: multa de 200% (duzentos por cento)
do valor do imposto devido;



PENALIDADES
Art. 28. O Poder Executivo Estadual pode conceder desconto de até 70%
(setenta por cento) sobre o valor da multa, desde que recolhida com o
imposto, na forma e prazos definidos em Regulamento.
§ 1º Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo aos casos de
reincidência específica, nem às hipóteses dispostas nos incisos IV e V do
art. 27 desta lei.
§ 2º Considera-se reincidência específica o cometimento da mesma infração,
pela mesma pessoa, no período de 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, hipótese em que a multa cabível
será aplicada em dobro.
§ 3º Considera-se reincidência não específica a prática, pela mesma pessoa,
de infração diversa de outra anteriormente cometida, no período de até 5
(cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.



PENALIDADES
Art. 29. O pagamento do imposto fora do prazo regularmente estabelecido
fica sujeito à multa de mora de 4% (quatro por cento) ao mês, ou fração de
mês, calculado sobre o valor atualizado, até o limite de 12% (doze por cento).



Art. 3º O PAF é regido pelos seguintes princípios:
I - legalidade;
II - impessoalidade;
III - moralidade;
IV - publicidade;
V - eficiência;
VI - oficialidade;
VII - celeridade;
VIII - verdade material;
IX - livre convencimento do julgador;
X - isonomia;
XI - contraditório;
XII - ampla defesa.

Princípios







Art. 5º O PAF deve ter como peça inicial o Auto de Infração, e deve ser
considerado instaurado com a ciência deste pelo autuado ou seu
representante legalmente constituído.
§ 1º A lavratura do Auto de Infração é de competência do servidor do Fisco
Estadual.
§ 2º O Auto de Infração de modelo simplificado pode ser emitido nas
seguintes hipóteses:
I - débito declarado e não pago;
II - falta de entrega de declaração, livros, arquivos eletrônicos ou digitais, no
prazo estabelecido na legislação tributária;
III - falta de atendimento de notificação;

Auto de Infração



IV - falta de pagamento do documento de arrecadação relativos ao ICMS
Antecipado e a Complementação de Alíquota;
V - falta de pagamento relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA.
VIII – faltas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias,
conforme dispuser ato do Secretário de Estado da Fazenda.
IX - falta de pagamento de taxas estaduais.
§ 4º Não impede a lavratura do auto de infração a propositura pelo autuado
de ação judicial, por qualquer modalidade processual, ainda que haja
ocorrência de depósito ou garantia.

Auto de Infração







Art. 6º O auto de infração deve ser lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e deve conter obrigatoriamente:
(...)
§ 1º A assinatura do Auto de Infração pelo autuado ou seu representante
legalmente constituído não implica em confissão irretratável da dívida,
assim como sua recusa também não acarreta a nulidade do respectivo auto
ou agravamento da penalidade.

Auto de Infração



Art. 8º Os processos no Contencioso Administrativo Fiscal são gratuitos e
não dependem de garantia de qualquer espécie

Art. 10. A manifestação do sujeito passivo no PAF deve ser feita pelo
autuado ou por seu representante legalmente constituído, e da Fazenda
Pública, por qualquer servidor do Fisco Estadual autuante ou um servidor do
fisco substituto.

Art. 13. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada,
exceto quando a legislação tributária exigir, considerando-se válidos os atos
que, realizados de outro modo, alcancem sua finalidade, não sendo
permitido espaços em branco, entrelinhas, rasuras ou emendas não
ressalvadas.

Auto de Infração



Art. 15. A citação e a intimação devem ser feitas, sem ordem de preferência, nas
seguintes formas:
I - pessoal, providenciada pelo servidor do fisco estadual autuante, provada com
a assinatura do sujeito passivo ou seu representante legalmente constituído;
II - por via postal, com prova de recebimento - Aviso de Recebimento – AR;
III - por Declaração de Recebimento – DR, com prova de recebimento;
IV - por meio eletrônico, na forma estabelecida nesta Lei;
V - por edital, se o autuado estiver em lugar incerto, inacessível ou
desconhecido.
§ 1º O edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado ou no Diário
Eletrônico.
§ 4º A citação e intimação feitas na forma do inciso IV do § 2º deste artigo devem
ser consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Citação e Intimação





Art. 17. Os atos processuais devem ser realizados nos prazos estabelecidos
nesta Lei e na sua regulamentação.
§ 1º Os prazos fluem da data da ciência do ato pelo autuado, ou seu
representante legalmente constituído, e pelo autuante ou seu substituto,
sendo contínuos, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se
o do vencimento.
§ 2º A contagem de prazo inicia ou vence em dia de expediente normal da
repartição em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
§ 3º Considera-se prorrogado o prazo, até o primeiro dia útil, se o início ou
vencimento cair em dia em que não haja expediente normal na repartição
fazendária onde tenha que ser praticado o ato.
§ 5º O ato praticado antes do término do prazo respectivo implica na
automática renúncia do prazo remanescente.

Prazos



Art. 18. § 3º Independem de prova os eventos ou fatos:
I - notórios;
II - que, afirmados pelo autuante ou pelo sujeito passivo, sem a contestação
de um ou de outro, sejam verossímeis e compatíveis com a realidade
conhecida;
III - em cujo favor milite a presunção legal de existência ou veracidade.

Provas



Art. 24. São absolutamente nulos os atos praticados por autoridade
incompetente, impedida ou com preterição de qualquer das garantias
processuais constitucionais, devendo a nulidade ser declarada de ofício pela
autoridade julgadora.
§ 1º Nenhum ato deve ser declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para as partes.
§ 2º Nenhuma das partes pode arguir nulidade, em benefício próprio, a que
haja dado causa ou tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja
observância só à parte contrária interesse.
§ 3º Não deve ser declarada a nulidade de ato processual que não houver
influído na apuração dos fatos ou na decisão da causa.

Nulidades



§ 4º Não se tratando de nulidade absoluta, considera-se sanada se a parte a
quem aproveite deixar de argui-la nas ocasiões em que se manifestar no
processo.
§ 5º No pronunciamento da nulidade, a autoridade julgadora deve declarar
os atos alcançados e determinar as providências necessárias à
regularização do processo.
§ 6º A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que deles sejam
consequência ou dependam.

Nulidades



Art. 25. A nulidade de Auto de Infração e de atos processuais, deve ser
declarada quando constatada a existência de vício formal insanável,
inclusive nas seguintes hipóteses:
I - erro quanto à identificação do autuado;
II - falta de ciência ou intimação válida;
III - não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa;
IV - não realização de diligências ou perícias necessárias à elucidação dos
fatos.

Nulidades



Art. 39. As decisões do PAF são incompetentes para:
I - dispensar por analogia e/ou equidade o cumprimento da obrigação
tributária principal;
II - declarar a inconstitucionalidade de lei, decreto, portaria, instrução
normativa, ou qualquer outro ato normativo.

Competências



Art. 40. É impedido do exercício da função de julgar aquele que,
relativamente ao processo em julgamento:
I - tenha atuado como autuante ou autuado no processo;
II - interveio como mandatário da parte ou oficiou como perito;
III - seja cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, do autuante,
do autuado ou representante legalmente constituído em linha reta ou, na
colateral, até o terceiro grau;
IV - seja cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim de outro
membro do CONTRIB/SE em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau;
V - seja servidor do Fisco Estadual à disposição de outros órgãos, inclusive
entidades sindicais e associativas;

Impedimento



VI - tenha participado de julgamento em instância inferior, exceto em
relação ao CONTRIB/SE;
VII - seja sócio, empregado, assessor ou prestador de serviço do autuado.
§ 1º A autoridade julgadora deve declarar-se impedida, nas hipóteses
previstas neste artigo e, ainda por motivo de foro íntimo.
§ 2º A qualquer momento, a parte interessada deve arguir o impedimento,
de forma escrita ou não, devidamente fundamentada.

Impedimento



Suspeição
RPAF:
§1º Reputa-se suspeita a autoridade julgadora, quando:
I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
II - alguma das partes lhe for credora ou devedora, de seu cônjuge ou de
parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau;
III - herdeiro presuntivo, donatário ou com vinculo empregatício ou contratual
de alguma das partes;
IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar
alguma das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para
atender às despesas do litígio;
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes.
VI - declarar-se suspeito por motivo íntimo.



Art. 41. A defesa deve ser apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
na forma estabelecida nesta Lei e em ato do Poder Executivo Estadual.
§ 1º A defesa do Auto de Infração de Modelo Simplificado deve ser restrita à
comprovação do pagamento, à apresentação do comprovante de entrega do
documento, do livro ou do arquivo objeto do lançamento ou de prova
incontroversa do não cometimento da infração.
§ 2º A defesa pode referir-se parcialmente à exigência fiscal, assegurando-
se ao sujeito passivo, quanto à parte não impugnada, o direito de recolher o
débito, conforme as regras estabelecidas na legislação estadual.

Defesa



Disposições Gerais
Art. 26. O PAF deve ter seu julgamento, nas instâncias administrativas,

concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo, excepcionalmente

ser prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias, conforme disposto no

regulamento.

Art. 27. O processo deve ser distribuído alternadamente e pode ter prioridade

de julgamento nas condições estabelecidas em regulamento.



Disposições Gerais
RPAT:
Art. 49. O processo deve ser distribuído alternadamente para cada julgador e
terá a seguinte ordem de prioridade:
I - maior valor;
II - ordem cronológica do fato gerador;
III - imputação de crime contra a ordem tributária;
IV - o sujeito passivo esteja em regime especial de fiscalização;
V - o sujeito passivo esteja com inscrição estadual cancelada ou baixada;
VI - com apreensão de mercadorias, tendo a Secretaria de Estado da Fazenda
ficado como fiel depositária;
VII - outros, conforme estabelecido em ato do Secretário de Estado da
Fazenda



Disposições Gerais
Art. 30. O autuado e o autuante podem se manifestar oralmente nas sessões
de julgamento, desde que tenham solicitado a participação juntamente com o
recurso, nas contrarrazões ou no pedido de reconsideração.

Art. 31. Os erros porventura existentes no processo, decorrentes de cálculo
ou de capitulação de infração ou multa, devem ser corrigidos pela autoridade
julgadora de ofício, ou por sua determinação pelo autuante, sendo o autuado
cientificado.

Art. 33º. Os membros do CONTRIB/SE e da Comissão Julgadora de 1ª
Instância perdem o mandato, naquilo que lhe couber, em caso de crimes
contra a administração pública ou de desídia, caracterizada pela
inobservância de prazos e falta às sessões, conforme dispuser em
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Disposições Gerais
Art. 34º. A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial questionando o
lançamento, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.

Art. 35º. Parágrafo único. Na hipótese de recurso intempestivo, caso o
processo esteja inscrito na Dívida Ativa do Estado, o mesmo não deve ser
remetido ao CONTRIB/SE.

Art. 36º. É vedado reunir, numa só petição, recursos referentes a mais de
uma decisão de primeira instância, ainda que versem sobre a mesma matéria
e alcancem o mesmo sujeito passivo.
Parágrafo único. Considera-se sem efeito o recurso apresentado
intempestivamente.



Julgamento em 1ª Instância
Art. 47. O PAF regulado por esta Lei tem por origem a apresentação de

defesa, em face de auto de infração lavrado por servidor do Fisco Estadual.

Art. 48. O julgamento do PAF em primeira instância é de competência

privativa do servidor do Fisco Estadual, de reputação ilibada, conhecedor da

legislação tributária estadual, com formação em nível superior,

preferencialmente bacharel em Direito, designados por ato do Secretário de

Estado da Fazenda.

§ 1º A Comissão de Julgamento de Primeira Instância terá seus membros

nomeados por um prazo de 03 (três) anos, prorrogável por igual período,

obedecido o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.



Julgamento em 1ª Instância
RPAF:

Art. 81. § 2º Cada julgador deve julgar mensalmente, no mínimo, 04 (quatro)

processos, sendo exonerado desta condição se, sem motivo justificado, não

julgar ou julgar quantidade inferior a esta, durante 3 (três) meses

consecutivos ou 6 (seis) intercalados, no mesmo exercício, exceto se não tiver

sob sua posse esta quantidade de processos.



Julgamento em 1ª Instância
Art. 50. O Auto de Infração, modelo simplificado, julgado em primeira e única

instância deve ser encaminhado para inscrição na Dívida Ativa do Estado, caso

a decisão seja contrária ao contribuinte e não haja pagamento.

Parágrafo único. Julgado procedente e sendo verificado pela Administração

Fazendária, de ofício ou mediante pedido do autuado, a improcedência total ou

parcial do crédito tributário ou a ocorrência de qualquer uma das hipóteses

previstas no § 1º do art. 41 desta Lei, até a proposição da ação executiva

fiscal, o processo deve ser encaminhado para reanálise, uma única vez, à

Comissão de Julgamento de 1ª Instância



Julgamento em 1ª Instância
Art. 51. Cabe recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, para

o CONTRIB/SE, no prazo de 15 (quinze) dias, da decisão de primeira instância

contrária ao autuado.

§ 1º O recurso devolve ao CONTRIB/SE a apreciação de todas as questões

suscitadas e discutidas no processo, mesmo que a decisão de Primeira

Instância já as tenha contemplado.

§ 2º As questões de fato, não propostas perante o julgamento de Primeira

Instância, podem ser suscitadas no recurso.



Julgamento em 1ª Instância
Art. 53. Devem ser remetidas de ofício ao CONTRIB/SE, para reexame

necessário, com efeito suspensivo, as decisões na qual o julgamento de

Primeira Instância for contrário, no todo ou em parte, à Fazenda Estadual.

Parágrafo único. Não há reexame necessário no Auto de Infração cujo valor

do crédito tributário seja inferior a 100 (cem) vezes o valor da UFP/SE.



CONTRIB/SE
Art. 69. Ao Conselho de CONTRIB/SE, órgão colegiado de segunda instância

da SEFAZ, diretamente vinculado ao Secretário de Estado da Fazenda,

compete o reexame necessário e o julgamento de recurso voluntário das

decisões em processo administrativo fiscal, proferidas em primeira instância,

e, ainda, julgar em última instância o recurso especial contra decisões

proferidas por suas Câmaras, bem como o pedido de reconsideração,

observadas as normas de processo e das garantias processuais do autuado.

Parágrafo único. O CONTRIB/SE tem sua sede na capital do Estado de Sergipe

e jurisdição em todo o território estadual.

Art. 70. O CONTRIB/SE é organizado em duas Câmaras e um Conselho Pleno.



CONTRIB/SE
§ 1º São membros natos do CONTRIB/SE:

I - o Secretário de Estado da Fazenda, a quem cabe a presidência do Conselho

Pleno;

II - o Secretário Adjunto de Estado da Fazenda, a quem cabe a presidência da

1ª Câmara de Recursos Fiscais;

III - o Superintendente de Gestão Tributária e Não Tributária, a quem cabe a

presidência da 2ª Câmara de Recursos Fiscais.

§ 2º São membros efetivos do CONTRIB/SE:



CONTRIB/SE
I - 02 (dois) representantes da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe

(FIES);

II - 02 (dois) representantes da Federação do Comércio do Estado de Sergipe

(Fecomércio-SE);

III - 02 (dois) representantes da Federação da Agricultura do Estado de

Sergipe (FAESE); e,

IV - seis servidores do Fisco Estadual.

§ 3º Os membros mencionados nos incisos I a III do § 2º deste artigo devem

ser nomeados pelo Governador do Estado, mediante indicação em lista

tríplice apresentada pelas respectivas entidades que representam.



CONTRIB/SE



CONTRIB/SE



CONTRIB/SE
Art. 75. O mandato dos membros efetivos e suplentes é de até 03 (três) anos,

sendo permitida uma recondução obedecidos os critérios deste artigo.

RPAF:

Art. 129. O mandato dos membros efetivos e suplentes será de 2 (dois) anos,

sendo permitida uma recondução.



CONTRIB/SE
§ 1º Após o prazo de que trata o “caput” deste artigo, poderão ser mantidos

1/3 (um terço) dos membros, obedecendo a ordem dos seguintes critérios:

I – o número de processos julgados no último exercício;

II – a formação acadêmica em Direito;

III – maior tempo de serviço na Fazenda Pública Estadual;

IV – maior tempo de bacharelado em Direito.

§ 2º Nenhum Conselheiro pode ser nomeado mais de 02 (duas) vezes

consecutivas, somente podendo retornar à mesma função num período de 03

(três) anos do seu afastamento.



CONTRIB/SE
Art. 76. Perde o mandato o conselheiro que faltar, sem motivo justificado, a

03 (três) sessões consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas, no mesmo

mandato.

Art. 77. As Câmaras e o Pleno só podem deliberar quando estiver reunida a

maioria absoluta de seus membros, com decisões tomadas por maioria de

votos, cabendo ao presidente o voto de desempate.

Parágrafo único. A sessão pode se realizar por videoconferência ou outro

meio eletrônico, conforme previsto em regulamento.



CONTRIB/SE
RPAF:

Art. 96. Parágrafo único. Cada conselheiro deve relatar mensalmente, no

mínimo, 04 (quatro) processos, sob pena de perda do mandato, se, sem

motivo justificado, não julgar ou julgar quantidade inferior à estabelecida,

durante 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) intercalados, no mesmo

exercício, exceto se não tiver sob sua posse esta quantidade de processos ou

não forem realizadas sessões suficientes.



Julgamento em 2ª Instância
Art. 58. Cabe Recurso Especial, total ou parcial, proposto pelo autuante ou

pelo autuado, com efeito suspensivo, ao Conselho Pleno, no prazo de 15

(quinze) dias, nos casos de:

I - decisão não unânime proferida em recurso;

II - decisão divergente, a respeito da mesma matéria, proferida intra ou

intercâmaras;

III - decisão em que tenha participado membro do Conselho que seja

incompetente ou impedido na forma estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. O recorrente deve comprovar em seu recurso as hipóteses

previstas no “caput” deste artigo.



Julgamento em 2ª Instância
Art. 59. Apresentado o recurso, deve ser o processo encaminhado ao

autuante ou seu substituto, ou ao autuado ou seu representante legalmente

constituído, para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, faça as

contrarrazões, conforme disposto no regulamento.

Art. 60. A Superintendência-Geral de Gestão Tributária e não Tributária –

SUPERGEST, pode interpor, a qualquer tempo, Pedido de Reconsideração,

com efeito suspensivo, ao Conselho Pleno, independentemente do estado em

que se encontre o PAF, quando constatada mediante prova incontroversa a

improcedência total ou parcial do crédito reclamado ou a nulidade do
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§ 1º O Pedido de Reconsideração que trata o “caput” deste artigo deve ser

fundamentado e instruído com as provas pertinentes.

§ 2º Na hipótese de o crédito tributário já está executado judicialmente a

Procuradoria Geral do Estado-PGE, deverá requerer a suspensão da

execução até que haja a apreciação do Pedido de Reconsideração pelo

Conselho Pleno.



Julgamento em 2ª Instância



Julgamento em 2ª Instância



Julgamento do Pleno
Art. 61. O processo, juntamente com o recurso especial ou o pedido de

reconsideração, deve ser encaminhado ao CONTRIB/SE e distribuído a um

relator que fará a devolução com o pedido de inclusão em pauta para

julgamento.

Parágrafo único. O relator, através de despacho fundamentado, não deve

conhecer do recurso especial, manifestamente inadmissível, quando:

I - não atendidas as hipóteses estabelecidas no “caput” do art. 58 desta Lei;

II - for apresentado intempestivamente.



Julgamento do Pleno
RPAF:

Art. 107. Cada conselheiro deve relatar mensalmente, no mínimo, 02 (dois)

processos, sob pena de perda do mandato, se, sem motivo justificado, não

julgar ou julgar quantidade inferior à estabelecida, durante 3 (três) meses

consecutivos ou 6 (seis) intercalados, no mesmo exercício, exceto se não tiver

sob sua posse esta quantidade de processos.



Súmulas



Arquivamento do PAF
Art. 63. Arquiva-se o PAF quando:

I - o Auto de Infração for julgado improcedente ou nulo, em decisão de que

não caiba mais recurso;

II - houver o pagamento total do crédito;

III - houver decisão judicial transitada em julgado;

IV - houver remissão;

V - ocorrer a suspensão, por ato do Senado Federal, da execução, no todo ou

em parte, de lei declarada inconstitucional em Recurso Extraordinário, por

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

VI - ocorrer a declaração de inconstitucionalidade, no todo em parte, de lei ou

ato normativo estadual em ação direta de inconstitucionalidade;



Arquivamento do PAF
VII - houver leilão, incorporação, doação e/ou incineração das mercadorias

apreendidas, conforme dispuser a legislação estadual;

VIII - ocorrer a prescrição do crédito, bem como as demais hipóteses de

extinção do crédito estabelecidas no Código Tributário Nacional.

Parágrafo único. O disposto nos incisos V e VI do “caput” deste artigo é

aplicável até o momento do ajuizamento da competente ação executiva.



Consulta
Art. 79. É assegurado aos contribuintes dos tributos estaduais, bem como aos

interessados em geral, o direito de efetuarem consultas sobre a legislação

tributária e não tributária estadual, observado o disposto na legislação

estadual.

§ 1º A consulta pode ser formulada pelo contribuinte ou pelo interessado ou

seu representante legalmente constituído, na forma que dispuser ato do

Poder Executivo Estadual.

§ 2º A consulta também pode ser feita pessoalmente, por telefone ou por

meio eletrônico, hipóteses em que não produzirá os efeitos do art. 83 desta

Lei, exceto nesta última hipótese se promovida na forma do Capítulo III do

Título VI desta Lei.



Consulta
Art. 80. A resposta à consulta deve ser emitida pelo Setor de Tributação, em

prazo a ser determinado por ato do Poder Executivo Estadual.

Parágrafo único. O Setor de Tributação deve encaminhar a resposta, quando

em forma de parecer, para homologação da SUPERGEST.

Art. 82. O consulente deve adotar a resposta emitida à consulta, no prazo de

10 (dez) dias, contados da ciência.

Art. 83. A consulta produz os seguintes efeitos, exclusivamente em relação à

matéria consultada:



Consulta
I - afasta a aplicação de multa fiscal, em relação a crédito vencido até a data

de protocolo da consulta, desde que o pagamento do tributo, caso devido,

ocorra até o décimo dia após a ciência da resposta da consulta, ressalvado o

disposto no inciso VII do art. 84 desta Lei;

II - impede o início de qualquer procedimento fiscal contra o contribuinte, em

relação à matéria consultada, a partir da protocolização da consulta até 10

(dez) contados da ciência da resposta;

III - não suspende os prazos para apuração e recolhimento de tributo, nem o

prazo para apresentação de informações econômico-fiscais.

Parágrafo único. A consulta apenas produz os efeitos previstos neste artigo

quando formulada por contribuinte inscrito no CACESE.



Consulta
Art. 84. Não produz qualquer efeito a consulta formulada:

I - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa à matéria objeto

da consulta;

II - por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se

relacionem com a matéria consultada;

III - por estabelecimento em relação ao qual tenha sido lavrado Termo de

Início de Fiscalização;

IV - sobre a matéria que tiver sido objeto de decisão anterior, ainda não

modificada, proferida em consulta formulada pelo consulente;

V - sobre a matéria que tenha sido objeto de lavratura de Auto de Infração,

enquanto não for concluído o respectivo processo;



Consulta
VI - sobre matéria que estiver definida literalmente na legislação tributária

estadual;

VII - após vencido o prazo legal para cumprimento da obrigação a que se

referir, quando se relacionar a imposto apurado, declarado ou destacado em

documento fiscal.

Parágrafo único. Não cabe pedido de reconsideração sobre matéria que tenha

sido objeto de Parecer anterior, ainda não modificado, emitido em consulta

formulada pelo consulente, exceto se houver a apresentação de novos fatos

ou argumentos por parte deste.



Consulta
Art. 85. A orientação dada à consulta, pela autoridade competente, pode ser

modificada:

I - por outro parecer emitido pelo setor de tributação, hipótese em que será

comunicado à consulente o novo entendimento;

II - por ato normativo, superveniente à data da emissão do parecer.

Art. 86. Pode ser emitido parecer normativo sempre que uma matéria for de

interesse geral.



Processo Eletrônico
Art. 89. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no
dia e hora do seu envio ao sistema da SEFAZ, do que deverá ser fornecido
protocolo eletrônico.
§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo,
por meio de petição eletrônica, devem ser considerados tempestivos os
efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.
§ 2º No caso do § 1º deste artigo, se o Sistema da SEFAZ se tornar
indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado
para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.



Processo Eletrônico
Art. 91. A SEFAZ pode criar Diário Eletrônico, disponibilizado em Sítio da

Rede Mundial de Computadores, para publicação de atos administrativos,

bem como comunicações em geral.

§ 1º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro

meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos

que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 2º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da

disponibilização da informação no Diário Eletrônico.

§ 3º Os prazos processuais têm início a partir do 10º (décimo) dia contado da

data da publicação.



Processo Eletrônico
Art. 92. A ciência, intimação, notificação e a comunicação devem ser feitas

por meio eletrônico em portal próprio na forma da alínea “b” do inciso III do

art. 87 desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.

§ 1º Considera-se realizada a ciência, intimação, notificação e a comunicação

no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação,

certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º A ciência, intimação, notificação e a comunicação deve ser considerada

realizada no primeiro dia útil seguinte da consulta eletrônica, quando esta se

realizar em dia não útil.



Processo Eletrônico
§ 3º A consulta a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo deve ser feita em

até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de

considerar-se a ciência, intimação, notificação e a comunicação

automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 5º A ciência, intimação, notificação e a comunicação na forma deste artigo

devem ser consideradas pessoais para todos os efeitos legais.



Processo Eletrônico
RPAF:

Art. 15. § 3º Os documentos cuja digitalização seja inviável devido ao grande

volume ou por motivo de ilegibilidade devem ser apresentados à SEFAZ no

prazo regulamentar para a prática do ato, os quais serão devolvidos à parte

após decisão irrecorrível.

§ 4º Para efeito do disposto no §3º deste artigo, considera-se grande volume

os documentos que superem 10.000 (dez mil) folhas.



ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Prof. Rafael Rocha



Finalidades da SEFAZ



Estrutura Organizacional da SEFAZ

Art. 5º . (...)

I - ÓRGÃOS COLEGIADOS

a) Conselho de Contribuintes do Estado de Sergipe-CONTRIB/SE;

b) Conselho Superior de Recursos Fiscais – CONSUREF;

c) Comissão Disciplinar - COMDISC;

d) Conselho de Correição Fazendária – CONCORF.

e) Conselho de Ética Profissional da Administração Fazendária – CONETAF;



Estrutura Organizacional da SEFAZ
II- ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO

a) Gabinete do Secretário – GABSEC;

b) Corregedoria-Geral de Fazenda – CORGEF;

c) Gerência-Geral de Planejamento e Modernização Administrativa –

GERPLAM;

d) Gerência-Geral de Assessoramento Institucional – GERINST.

1. Subgerência-Geral de Educação Fiscal – SUBGEFI;

2. Subgerência-Geral de Comunicação e Marketing – SUBMARK.



Estrutura Organizacional da SEFAZ



Estrutura Organizacional da SEFAZ

IIII- ÓRGÃO INSTRUMENTAL

a) Superintendência de Administração e Finanças – SUPERAF.

1. Gerência-Geral de Tecnologia de Informações - GERTEC;

2. Gerência-Geral de Desenvolvimento de Pessoas - GERDEP;

3. Gerência-Geral de Administração e Finanças – GERDAF.



Estrutura Organizacional da SEFAZ
IV- ÓRGÃOS OPERACIONAIS

a) Superintendência de Gestão Tributária e Não-Tributária – SUPERGEST;

1. Assessoria-Geral de Gestão Tributária – ASSGEST;

1-A. Assessoria-Geral de Gestão Não-Tributária – ASSGENT;

2. Assessoria de Pesquisa e Análise Fiscal – ASSPAF;

3. Gerência-Geral de Planejamento Fiscal – GERPLAF;

4. Gerência-Geral de Tributação Estadual – GERTRIB.

5. Gerência-Geral de Controle Tributário – GERCONT;

5.1. Comissão Julgadora de Primeira Instância – COMJUPI.

6. Gerência-Geral do Contencioso Administração-Tributário-GERCAT;



Estrutura Organizacional da SEFAZ

b) Superintendência de Finanças Públicas – SUPERFIP.

1. Gerência-Geral de Controle Financeiro - GERCONF;

2. Gerência-Geral de Análise de Despesa – GERADESP;

3. Gerência-Geral da Contabilidade Pública – GERCONP;

4. Gerência-Geral da Dívida Pública – GERDIV.



Estrutura Organizacional da SEFAZ



Estrutura Organizacional da SEFAZ

V- ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

a) Administrações Regionais de Gestão Tributária – ARGESTs;

1. Gerências Administrativas Regionais - GEAREG;

2. Gerências Regionais de Atendimento ao Contribuinte – GERATEND;

3. Gerências Regionais de Fiscalização de Trânsito – GERFITRAN;

4. Gerências Regionais de Fiscalização de Estabelecimentos – GERFIEST;

5. Gerência Regional-Leste de Grupos Especiais – GERGRUPE.



Órgãos Colegiados
DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Art. 8º. A Comissão Disciplinar – COMDISC, órgão colegiado de primeira

instância da SEFAZ, em matéria disciplinar, integrante da estrutura

administrativa da Corregedoria-Geral da Fazenda – CORGEF, que funciona em

caráter permanente, é composta pelo Corregedor-Geral da Fazenda, que

deve presidir os seus trabalhos, e por 02 (dois) membros titulares, com

direito à voz e voto, bem como por igual número de suplentes, todos

servidores fazendários.

§ 1º. A Comissão Disciplinar – COMDISC, tem as seguintes atribuições:



Órgãos Colegiados
III – propor ao SEFAZ, através do seu Presidente, a instauração de
sindicância ou processo administrativo disciplinar;
V – emitir parecer conclusivo, ao término dos procedimentos de sindicância
ou do processo administrativo-disciplinar, remetendo-o à autoridade
instauradora para o devido julgamento com as seguintes proposições:
a) o arquivamento da representação apurada;
b) a aplicação das sanções de advertência, repreensão, suspensão, multa
ou destituição de função, ao servidor que tenha cometido infrações de menor
potencial ofensivo nos termos da legislação pertinente;
c) o encaminhamento ao Governador, para aplicação da sanção disciplinar
de demissão do servidor, ou cassação de aposentadoria ou de
disponibilidade;
d) a tomada de outras medidas administrativas que busquem evitar o
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Órgãos Colegiados
DO CONSELHO DE CORREIÇÃO FAZENDÁRIA

Art. 9º. O Conselho de Correição Fazendária – CONCORF, órgão colegiado de

segunda e última instância da SEFAZ, em matéria disciplinar, diretamente

vinculado ao Secretário de Estado da Fazenda, com competência para

receber e julgar os recursos dos feitos em primeira instância com

decisão contrária ao servidor, é composto pelo Secretário de Estado da

Fazenda, como membro titular nato e Presidente do colegiado, e por mais

04 (quatro) membros titulares, com direito à voz e voto, e respectivos

suplentes.



Órgãos Colegiados
§ 2º. As decisões do Conselho de Correição Fazendária – CONCORF, são

tomadas por maioria absoluta dos seus membros, sendo definitivas e

irrecorríveis administrativamente.

§ 2º-A. As decisões do Governador do Estado, de demissão, demissão a bem

do serviço público, e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, não

podem ser objeto de reexame ou de recurso junto ao CONCORF.



Órgãos Colegiados



Órgão de Apoio 
e Assessoramento

VII – garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla

defesa e do contraditório;

VIII – propor ao Secretário de Estado da Fazenda a instauração de

sindicância ou de processo administrativo disciplinar, para apuração dos

fatos e a conseqüente responsabilização funcional ou não do servidor;

IX – encaminhar os relatórios da Comissão Disciplinar à autoridade

instauradora para que sejam adotadas as seguintes providências:

a) homologação e conversão em julgamento dos termos fundamentados

da Comissão Disciplinar;



Órgão de Apoio 
e Assessoramento

b) julgamento contrário ao relatório da Comissão Disciplinar, devidamente

motivado, determinando as providências que julgar convenientes;

c) encaminhamento do processo disciplinar ao Governador do Estado quando

a penalidade sugerida extrapolar a sua competência, em conformidade com a

Lei n.º 2.148, de 21 de dezembro de 1977;

d) determinar a remessa de processo disciplinar ao Conselho de Correição

Fazendária – CONCORF, para reexame, quando no julgamento do mesmo

processo for aplicada qualquer penalidade a servidor fazendário;

e) encaminhamento da notícia-crime ao órgão competente, quando da

constatação de ilícito penal;



Órgão de Apoio 
e Assessoramento

DA GERÊNCIA-GERAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA

Art. 14. A Gerência-Geral de Planejamento e Modernização Administrativa –

GERPLAM, órgão de apoio e assessoramento, diretamente subordinado ao

Secretário de Estado da Fazenda, é dirigido por servidor, portador de diploma

de nível superior, ocupante de cargo de provimento em comissão de Gerente-

Geral de Planejamento e Modernização Administrativa.

Art. 15. São competências da Gerência-Geral de Planejamento e

Modernização Administrativa – GEPRLAM:



Órgão de Apoio 
e Assessoramento

DA GERÊNCIA-GERAL DE ASSESSORAMENTO INSTITUCIONAL

Art. 16. A Gerência-Geral de Assessoramento Institucional - GERINST é órgão

diretamente vinculado ao Secretário de Estado da Fazenda, sendo dirigido por

servidor estável do Grupo Ocupacional Fisco, bacharel em Direito, nomeado

para o cargo de provimento em comissão de Gerente-Geral de

Assessoramento Institucional.

Parágrafo único. A GERINST funciona estruturada nas seguintes subunidades

orgânicas:

I - Subgerência-Geral de Educação Fiscal – SUBGEFI;

II - Subgerência-Geral de Comunicação e Marketing – SUBMARK.



Órgão Instrumental

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 22. A Superintendência de Administração e Finanças - SUPERAF, órgão

instrumental diretamente subordinado ao Secretário de Estado da Fazenda,

tem por finalidade promover, coordenar e acompanhar as atividades de

Administração Geral, compreendendo, também, a gestão do

desenvolvimento de pessoas, dos recursos financeiros e administrativos

e da tecnologia da informação da Secretaria, e é dirigida por portador de

diploma de nível superior, ocupante do cargo de provimento em comissão

de Superintendente de Administração e Finanças.



Órgão Instrumental

Finalidades da SUPERAF

gestão do desenvolvimento de 
pessoas

gestão de recursos financeiros 

gestão de recursos administrativos

gestão da tecnologia da informação



Órgão Instrumental
Art. 23. A Superintendência de Administração e Finanças – SUPERAF,

funciona estruturada em unidades orgânicas que constituem as seguintes

Gerências-Gerais:

I - Gerência-geral de Tecnologia de Informações – GERTEC;

II - Gerência-Geral de Desenvolvimento de Pessoas – GERDEPE;

III - Gerência-Geral de Administração e Finanças – GERDAF.



Órgão Instrumental
DA GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES

Art. 24. A Gerência-Geral de Tecnologia de Informações – GERTEC, órgão

instrumental diretamente subordinado à Superintendência de Administração

e Finanças, é dirigida por servidor, portador de diploma de nível superior,

preferencialmente com formação na área de informática ou tecnologia da

informação, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente-Geral

de Tecnologia de Informações.

Parágrafo único. Compete, de forma exclusiva, à Gerência-Geral de

Tecnologia de Informações – GERTEC, as seguintes atribuições:



Órgão Instrumental
DA GERÊNCIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Art. 26. A Gerência-Geral de Desenvolvimento de Pessoas – GERDESP, órgão

instrumental diretamente subordinado à Superintendência de Administração

e Finanças, é dirigida por servidor, preferencialmente, portador de diploma

de nível superior, ocupante de cargo em comissão de Gerente-Geral de

Desenvolvimento de Pessoas.

Parágrafo único. São competências exclusivas da Gerência-Geral de

Desenvolvimento de Pessoas – GERDESP:

I - assessorar as demais unidades da Secretaria no que tange à gestão da

política de administração e desenvolvimento de pessoas da SEFAZ;



Órgão Instrumental
DA GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 28. A Gerência-Geral de Administração e Finanças – GERDAF, órgão

instrumental diretamente subordinado à Superintendência de Administração

e Finanças, é dirigida, preferencialmente, portador de diploma de nível

superior, ocupante de cargo de provimento em comissão de Gerente-Geral de

Administração e Finanças.

Parágrafo único. A Gerência-Geral de Administração e Finanças – GERAF tem,

de forma exclusiva, as seguintes competências:



Órgãos Operacionais
DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Art. 30. A Superintendência de Gestão Tributária e Não-Tributária -

SUPERGEST, órgão operacional diretamente subordinado ao Secretário de

Estado da Fazenda, tem por competência, fundamentalmente, a gestão e

execução da administração tributária estadual, sendo dirigida por servidor

estável do Grupo Ocupacional Fisco, ocupante do cargo de provimento em

comissão de Superintendente de Gestão Tributária e Não-Tributária.

Parágrafo único. A Superintendência de Gestão Tributária e Não Tributária –

SUPERGEST, funciona estruturada nas seguintes unidades orgânicas:



Órgãos Operacionais



Órgãos Operacionais
DA ASSESSORIA GERAL DE GESTÃO NÃO-TRIBUTÁRIA

Art. 31-A. A Assessoria-Geral de Gestão Não-Tributária – ASSGENT, órgão

operacional diretamente subordinado à Superintendência de Gestão

Tributária e Não Tributária, tem por competência prestar assessoramento

técnico e atividades de apoio à mesma Superintendência (SUPERGEST, no

caso), acerca de receitas não-tributárias, e no atendimento ao público, sendo

dirigida por Auditor Técnico de Tributos II, (...)

XVII - orientar e responder consultas do público interno e externo em

questões não-tributárias, coordenando o processo de assessoramento ao

sujeito passivo da obrigação não-tributária;



Órgãos Operacionais
DA GERÊNCIA-GERAL DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

Art. 37. A Gerência-Geral de Tributação Estadual – GERTRIB, órgão

operacional vinculado à Superintendência de Gestão Tributária, é dirigida por

servidor estável do Grupo Ocupacional Fisco, bacharel em Direito, ocupante

do cargo de provimento em comissão de Gerente-Geral de Tributação

Estadual.

III - orientar e responder consultas do público interno e externo em questões

tributárias;



Órgãos Operacionais

GERÊNCIA-GERAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

Art. 40-A. A Gerência-Geral do Contencioso Administrativo-Tributário –

GERCAT, órgão operacional diretamente subordinado à Superintendência-

Geral de Gestão Tributária e Não-Tributária – SUPERGEST, é dirigida por

servidor da Carreira de Auditor Técnico de Tributos, preferencialmente

bacharel em Direito, e com reconhecida experiência em assuntos

administrativos e tributários, ocupante do cargo de provimento em comissão

de Gerente-Geral do Contencioso Administrativo-Tributário.



Órgãos Operacionais
DA COMISSÃO JULGADORA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Art. 41. A Comissão Julgadora de Primeira Instância – COMJUPI, da

Secretaria de Estado da Fazenda, órgão operacional de natureza singular,

diretamente ligado à Gerência-Geral de Controle Tributário, da

Superintendência de Gestão tributária, tem por competência a atribuição de

julgar, no âmbito administrativo e em caráter primário, os processos

administrativo-fiscais originários de exigência tributária constituída por

tributo e multa, ou exclusivamente por multa, observados os princípios da

legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da recorribilidade das

decisões.



Órgãos Operacionais
DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

Art. 42. A Superintendência de Finanças Públicas – SUPERFIP, órgão

operacional diretamente vinculado ao Secretário de Estado da Fazenda, tem

por competência administrar as finanças públicas do Estado, através da

gestão financeira do Tesouro, da contabilidade, do processamento da

despesa, e do gerenciamento da dívida, visando o equilíbrio fiscal das contas

públicas, sendo dirigida por portador de diploma de nível superior, ocupante

de cargo de provimento em comissão de Superintendente de Finanças

Públicas.



Órgãos Operacionais
Parágrafo único. A Superintendência de Finanças Públicas – SUPERFIP,

funciona estruturada em unidades orgânicas que constituem as seguintes

Gerências-Gerais:

I - Gerência-Geral de Controle Financeiro – GERCONF;

II - Gerência-Geral de Análise da Despesa – GERADESP;

III - Gerência-Geral de Contabilidade Pública – GERCONP;

IV - Gerência-Geral da Dívida Pública – GERDIV.



Órgãos de Execução
DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Art. 52. As Administrações Regionais de Gestão Tributária - AREGEST, órgãos

da Superintendência de Gestão Tributária, têm sede nas Cidades das

principais Regiões do Estado, definidas em ato do Secretário de Estado da

Fazenda, de acordo com a conveniência da Administração e o interesse do

serviço, competindo-lhes a gestão e execução, a nível regional, da

administração tributária, e são dirigidas por servidor estável do Grupo

Ocupacional Fisco, portador de diploma de nível superior, ocupante do cargo

de provimento em comissão de Administrador Regional de Gestão Tributária.



Atribuições do SEFAZ
Art. 55. São atribuições do Secretário de Estado da Fazenda, além daquelas

previstas na Constituição Estadual e na legislação pertinente:

I - dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades da Secretaria;

II - assessorar, diretamente, o Governador do Estado nos assuntos

compreendidos na área de competência da Secretaria;

III - aprovar e submeter à decisão final do Governador do Estado, quando for o

caso, planos, programas e projetos pertinentes à Secretaria;

IV - desenvolver ações destinadas à obtenção de recursos com vistas à

aceleração dos programas a cargo da Secretaria;

V - estabelecer critérios para utilização dos recursos recebidos pela

Secretaria, bem como responder pela correta gestão dos mesmos;



Atribuições do SEFAZ
VI - avocar e decidir, quando julgar conveniente, qualquer matéria

administrativa incluída na área de competência da Secretaria;

VII - propor ao Governador do Estado a nomeação e/ou exoneração de

titulares de cargos de provimento em comissão, para os órgãos e entidades

integrantes da estrutura administrativa da Secretaria, sujeitos a provimento

por Decreto;

VIII - expedir portarias, instruções, ordens de serviço e outros atos

administrativos, no âmbito de suas atribuições;

IX - decidir quanto à concessão de direitos e vantagens aos servidores da

Secretaria, dentro dos limites de sua competência, observada a legislação

pertinente;



Atribuições do SEFAZ
X - dirigir superiormente o pessoal da Secretaria, usando dos poderes

inerentes à hierarquia e disciplina administrativas, e aplicando penalidades,

de acordo com a legislação concernente;

XI - autorizar a emissão de empenhos e a realização de despesas e

pagamentos;

XII - firmar contratos, convênios, acordos e outros ajustes de interesse da

Secretaria, observada a legislação pertinente;

XIII - autorizar e aprovar a realização de licitação ou referendar a sua

dispensa, nos termos da legislação que rege a matéria;



Atribuições do SEFAZ
XIV - promover a aplicação de suspensão do direito ou de declaração de

inidoneidade para licitar ou contratar, a pessoas físicas ou jurídicas que se

tenham conduzido com infrigência de obrigações legais ou contratuais

ajustadas com a Secretaria;

XV - designar servidores para o exercício de Funções de Confiança;

XVI - promover os meios ou medidas necessárias ou indispensáveis ao pleno

funcionamento e à completa realização das atividades a cargo da Secretaria.



Disposições Finais
Art. 60. O Secretário de Estado da Fazenda deve ser substituído, nas

ausências ou afastamentos legais, pelo Superintendente de Gestão

Tributária, ou, na falta, ausência ou afastamento deste, por um servidor

devidamente designado pelo Governador do Estado.

Art. 61. São Unidades Orçamentárias da Secretaria de Estado da Fazenda -

SEFAZ:

I - Gabinete do Secretário – GABSEC;

II - Superintendência de Administração e Finanças – SUPERAF.
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3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft
Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio eletrônico
(Outlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na
Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7 Computação na
nuvem (cloud computing).
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1. Uma rede de computadores apresenta as seguintes características: utiliza
protocolo TCP/IP, é embasada no modelo web, oferece serviços de email,
transferência de arquivos e acesso a páginas HTTP a um conjunto restrito de usuários
internos de uma empresa, para troca de informações corporativas.

As características dessa rede de computadores são típicas de
A) rede de correio eletrônico.
B) extranet.
C) Internet.
D) intranet.
E) World Wide Web (WWW).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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2. Assinale a opção correta a respeito de redes e Internet
A) A computação em nuvem é um conceito revolucionário no emprego de recursos
de rede, pois seu usuário não precisa da Internet para realizar o armazenamento
dados e informações.
B) Os serviços web são utilizados para permitir que aplicações que não estejam
conectadas à Internet possam ser acessadas por meio de browsers.
C) Os domínios na Internet são identificados por meio de um sistema de nomeação
chamado de DNS, que identifica tipos de organizações e também pode se referir aos
locais geográficos em que se encontram os servidores.

Informática
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@Emannuelle Gouveia



D) O backbone ou espinha dorsal da Internet é uma estrutura virtual cuja função
restringe-se à conexão dos computadores de uma rede
E) Apesar de a Internet e as intranets compartilharem os mesmos recursos e
protocolos padrão, para que o acesso à intranet de uma empresa possa ser
protegido contra tentativas de intrusão, ele tem de ser limitado a um conjunto de
usuários previamente cadastrados e realizado em um ambiente controlado e que
não esteja conectado à Internet.

Informática
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3. Para responder uma mensagem de correio eletrônico e, simultaneamente,
encaminhá-la para todos os endereços de email constantes no campo Para: (ou To) e
no campo Cópia: (ou Copy) no cabeçalho da mensagem recebida, o usuário deve
utilizar a opção:
A) encaminhar mensagem.
B) encaminhar mensagem para todos os destinatários.
C) responder para todos.
D) responder para o remetente.
E) responder com cópia oculta.

Informática
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4. Serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem)
A) aumentam a capacidade de processamento de computadores remotamente.
B) aumentam a capacidade de memória RAM de computadores remotamente.
C) suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento
remotamente.
D) suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores
localmente.
E) suportam cópia de segurança remota de arquivos.

Informática
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5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus,
worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-
spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na
nuvem (cloud storage).

Informática
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5. Os mecanismos de proteção aos ambientes computacionais destinados a garantir
a segurança da informação incluem
A) controle de acesso físico, token e keyloggers
B) assinatura digital, política de chaves e senhas, e honeypots.
C) política de segurança, criptografia e rootkit.
D) firewall, spyware e antivírus.
E) adware, bloqueador de pop-ups e bloqueador de cookies.

Informática
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6. A heurística é um dos métodos de detecção das ferramentas antimalware —
como antivírus, antirootkit e antispyware — que se baseiam nas estruturas,
instruções e características que o código malicioso possui para identificá-lo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



7. A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se propagam: o
vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si
mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma de suas cópias.

Informática
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1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows 10). 4 Conceitos de
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.

Informática
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8. Para aferir o uso da CPU e da memória de uma estação de trabalho instalada com
Linux, deve(m) ser utilizado(s) o(s) comando(s)
A) top.
B) system.
C) proc e mem.
D) cpu e memory.
E) fs e du.

Informática
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9. No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de
usuários do sistema, ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha
determinados privilégios no ambiente para executá-la.

Informática
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10. O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os
usuários dos aplicativos, para o controle do nível de acesso aos respectivos dados.
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11. Um usuário deseja criar no Windows 10 as cinco pastas e subpastas, conforme
apresentado a seguir.

C:\MeusDocumentos\Furto
C:\MeusDocumentos\BOs
C:\MeusDocumentos\BOs\Homicidios
C:\MeusDocumentos\BOs\Roubo
C:\MeusDocumentos\BOs\Furto

Considerando-se que todas as pastas sejam configuradas para guardar documentos e
possuam permissão de escrita e leitura para todos os usuários da estação de
trabalho, assinale a opção correta.

Informática
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A) A quinta estrutura apresentada não poderá ser criada, se as pastas forem criadas
na ordem apresentada
B) A primeira estrutura apresentada será imune a pragas virtuais, devido ao fato de
ser uma pasta-raiz.
C) É possível criar todas as pastas e subpastas apresentadas, mas não será possível
inserir nas pastas e nas subpastas arquivos do tipo imagem.
D) É possível criar a estrutura apresentada, mas, caso não haja proteção adequada,
os arquivos inseridos em todas pastas e subpastas estarão suscetíveis a infecção por
pragas virtuais.
E) Não é possível sincronizar essas pastas por meio de cloud storage, visto que
armazenamentos na nuvem não suportam estrutura com subpastas.

Informática
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12. Em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivos
podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos como os seguintes: ?
" / \ < > * | : “.
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2 Edição de textos, planilhas e apresentações (pacotes Microsoft Office 365 e
LibreOffice).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



13. Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser
executados no BrOffice Writer para que os parágrafos de um texto selecionado
sejam formatados com avanço de 2 cm na primeira linha e espaçamento 12 entre
eles.
A) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no
campo Recuos e Espaçamento
B) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores
desejados no campo Recuos e Espaçamento.
C) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados
no campo Espaçamento.

Informática
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D) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os valores
desejados no campo Recuos e Espaçamento.
E) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em seguida, a tecla
Enter duas vezes após o primeiro parágrafo do texto selecionado. Assim, o
Writer repetirá essa ação para os demais parágrafos selecionados.
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14. 

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha
sendo editada no Microsoft Office Excel, julgue o próximo item.
Considerando-se que a célula D5 contenha a fórmula =SOMA(B2:C4), é correto
afirmar que o valor resultante nessa célula será 200.
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15. O Microsoft Word apresenta a opção de criar documentos em colaboração, que
permite que duas ou mais pessoas possam revisar e alterar um mesmo documento.
Para tanto, o Word oferece modos de marcação e destaque para as partes do texto
alteradas.
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16. No Microsoft Excel, a opção Congelar Paineis permite que determinadas células,
linhas ou colunas sejam protegidas, o que impossibilita alterações em seus
conteúdos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



OBRIGADA

Prof. Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande

Contabilidade Geral e 
Contabilidade de Custos



t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande

https://www.facebook.com/silvio.sande.5
https://www.facebook.com/silvio.sande.5
https://t.me/profsilviosande
https://t.me/profsilviosande
https://www.facebook.com/silvio.sande.5


Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Segundo a vigente Estrutura Conceitual da Contabilidade estabelecida pelo CPC, o
ativo, além de ter capacidade de geração de benefícios futuros e ser resultado de
eventos passados, deve ser

I. de propriedade da entidade.
II. controlado pela entidade.
III. de uso da entidade.

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.

01. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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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.

02. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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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.

03. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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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.

04. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Considerando que determinada revista especializada em esportes receba uma
quantia em dinheiro de seus clientes pela venda de assinaturas pelos próximos três
anos, assinale a opção que apresenta o registro contábil a ser feito pela revista no
momento da venda das referidas assinaturas.

A) débito de uma conta do patrimônio líquido e crédito de caixa.
B) débito de caixa e crédito de uma conta de receita.
C) débito de uma conta de receita antecipada e crédito de caixa.
D) débito de caixa e crédito de uma conta de resultados de exercícios futuros.
E) débito de caixa e crédito de uma conta de passivo.

05. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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06. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
Considere que uma fábrica tenha realizado a compra de matérias-primas por R$
200.000, dividindo esse valor em quatro prestações mensais, iguais e consecutivas,
e tendo pagado a primeira prestação no ato da compra. Caso a compra tivesse sido à
vista, o valor desembolsado seria de R$ 190.000.

Desconsiderando-se eventual tributação, é correto afirmar que o evento em questão

a) aumentará o estoque em R$ 200.000.
b) gerará a contabilização imediata de uma despesa de juros.
c) é um fato contábil misto.
d) é um fato contábil permutativo.
e) é um fato contábil modificativo aumentativo.
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Com relação ao tratamento contábil estabelecido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) para os ativos imobilizados, assinale a opção
correta.

a) No caso de aquisição a prazo de um item do ativo imobilizado, o seu custo deve
ser calculado com base no equivalente ao preço à vista na data do
reconhecimento.

b) A reparação e a manutenção de um ativo evitam a necessidade de depreciá-lo.

c) O método linear é o único método aceito para fins de apropriação do valor
depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil.

07. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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d) O valor residual não exerce influência na determinação do valor depreciável
de um ativo.

e) Os custos de manutenção periódica de um ativo imobilizado são
reconhecidos no valor contábil desse ativo.
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Com base na NBC TG 27 (ativo imobilizado), assinale a opção correta, em
relação à depreciação, ao valor depreciável e ao período de depreciação.

a) Os normativos contábeis não permitem que o valor residual de um ativo
imobilizado seja aumentado depois de estabelecido.

b) A obsolescência técnica proveniente de mudanças ou as melhorias na
produção não são consideradas na determinação de vida útil de um ativo.

c) O valor depreciável de um ativo imobilizado deve ser apropriado de forma
eventual ao longo de sua vida útil.

08. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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d) A depreciação de um ativo imobilizado deve ser interrompida caso ele seja
classificado como ativo mantido para venda.

e) O valor depreciável dos ativos imobilizados é determinado pelo seu valor
histórico, antes da dedução de seu valor residual.
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Tendo em vista que, de acordo com o CPC 27, do Comitê dos Pronunciamentos
Contábeis, quando permitida por lei, a reavaliação de um item do ativo
imobilizado a valor justo, mensurado de maneira confiável, poderá ser
reconhecida no balanço patrimonial, assinale a opção correta.

a) A redução do valor contábil do ativo em decorrência de reavaliação deverá ser
reconhecida em conta específica de resultado, independentemente de haver
saldo na conta de reserva de reavaliação no patrimônio líquido.

b) Poderá ser reconhecido no balanço patrimonial o valor reavaliado de um bem
correspondente ao seu valor justo na data da reavaliação menos qualquer
depreciação e perda por redução ao valor recuperável que tenham sido
acumuladas subsequentemente.

09. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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c) Após o item do imobilizado ser reavaliado, não são necessárias futuras
atualizações a valor justo, mesmo que o valor apresente divergência relevante
em relação ao seu valor justo na data do balanço.

d) A reavaliação poderá ser realizada em um único item de um grupo do
imobilizado.

e) Quando a reavaliação resultar em aumento do valor contábil do ativo, a
contrapartida desse aumento deverá ser reconhecida em conta de resultado.
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Julgue os próximos itens, a respeito do tratamento de ativos intangíveis,
conforme pronunciamento do CPC.
I O início da amortização dos ativos intangíveis, que se caracterizam como

itens imateriais, não depende da colocação desse tipo de ativo em condições
operacionais.
II Caso não seja possível definir o padrão de consumo do item intangível ou
caso a definição dada não seja confiável, a amortização do ativo intangível
deverá ser realizada pelo método linear.
III O reconhecimento de um ativo intangível gerado internamente é possível,
desde que sejam identificados os custos incorridos para sua geração e
preenchidos os requisitos normativos para seu reconhecimento.

10. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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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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Com relação ao tratamento contábil, um passivo contingente com
“probabilidade possível” de saída de recursos deve

a) ser divulgado em notas explicativas.

b) ser reconhecido no patrimônio líquido, na conta de reservas.

c) ser reconhecido no passivo, na conta de ajustes de avaliação patrimonial.

d) não ser reconhecido no balanço patrimonial nem divulgado em notas
explicativas.

e) ser reconhecido no passivo, na conta de provisões

11. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Assinale a opção correta, acerca do tratamento contábil para os estoques.

A) Deverão ser contabilizados como custo dos estoques de mercadorias para
revenda o preço líquido do item, os impostos de importação e demais tributos
(exceto aqueles recuperáveis junto ao fisco), os custos de transporte e de seguro,
bem como os gastos com carga e descarga da mercadoria adquirida.
B) Os custos de transformação de estoques incluem os valores diretamente e
indiretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de
produção, mas não englobam os valores aplicados em mão de obra direta.
C) Uma empresa poderá possuir filiais em localizações geográficas distintas,
sendo a diferença de localização geográfica, por si só, suficiente para justificar a
adoção de critérios de valoração de estoques distintos em cada uma das
unidades.

12. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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D) O acréscimo no preço oriundo da diferença entre o valor pago a prazo na
compra de mercadorias e o valor que seria pago no caso de compra à vista em
condição normal de pagamento deve ser reconhecido como custo do estoque ao
longo do período acordado entre as partes.

E) O valor anormal de desperdício de materiais ou outros insumos de produção
será contabilizado como custo de estoque, bem como os gatos com
armazenamento que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra
fase de produção.
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Uma indústria adquiriu matéria-prima com R$ 220 mil de preço na nota fiscal e
pagou R$ 6 mil pelo frete desse produto à transportadora. Nessa negociação,
estão presentes as alíquotas: IPI = 10%; ICMS = 20%; PIS (não cumulativo) =
1,65% e COFINS (não cumulativo) = 7,6%.

Nessa situação hipotética, o valor a ser registrado no ativo para a matéria-
prima é igual a

a) R$ 146.850.

b) R$ 145.745.

c) R$ 147.500.

d) R$ 145.650.

13. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Se uma investidora tem 40% de participação no capital da investida e influência
significativa, e, em 2015, a investida obteve um lucro de R$ 200.000 e distribuiu
dividendos no valor de R$ 100.000, então

a) a variação na conta investimento na investidora foi inferior a R$ 55.000.

b) o valor dos dividendos recebidos pela investidora foi superior ao valor da
receita de equivalência patrimonial

14. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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c) a receita de equivalência foi inferior a R$ 70.000.

d) o fato de a investidora possuir influência significativa permite concluir que a
investida é uma controlada da investidora.

e) o valor da despesa de equivalência reconhecido pela investidora foi inferior a
R$ 40.000.
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Uma indústria vendeu um equipamento industrial usado por R$ 400.000, para
pagamento em seis meses, com juros implícitos de 1,0% ao mês. A transação
transcorreu em condições normais de mercado.

Considerando 0,94 como valor aproximado para 1,01-6, assinale a opção
correspondente à contabilização inicial da transação pelo vendedor.

a) D – contas a receber R$ 400.000
C – receita de capital R$ 400.000

b) D – contas a receber R$ 400.000
C – receita de juros R$ 25.000
C – receita de capital R$ 375.000

15. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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c) D – contas a receber R$ 375.000
C – juros ativos a transcorrer R$ 25.000
C – receita de capital R$ 400.000

d) D – contas a receber R$ 376.000
D – juros a receber R$ 24.000
C – receita de capital R$ 400.000

e) D – contas a receber R$ 400.000
C – juros ativos a transcorrer R$ 24.000
C – receita de capital R$ 376.000
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Um bem foi vendido à vista e o pagamento foi realizado em dinheiro. No balanço patrimonial da
entidade que o vendeu, o referido bem foi classificado como ativo não circulante imobilizado.

Nesse caso, o impacto da venda do bem na demonstração de fluxo de caixa da entidade que o
vendeu será

a) o consumo de recursos decorrente de atividade de investimento.
b) a geração de recursos decorrente de atividade operacional.
c) o consumo de recursos decorrente de atividade operacional.
d) a geração de recursos decorrente de atividade de financiamento.
e) a geração de recursos decorrente de atividade de investimento.

16. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Analise as afirmativas abaixo e assinale com ( V ) as verdadeiras e ( F ) as falsas.

( ) Custo dos Produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na fabricação dos
bens que estão sendo vendidos.
( ) Custo de Produção do Período é a soma dos gastos incorridos na empresa
durante um determinado período.
( ) Custo Direto é aquele que pode ser medido (identificado) objetivamente com o
produto.
( ) Custo da Produção Acabada é a soma dos custos incorridos no período dentro
da fábrica.
( ) Custo Fixo não depende do volume de produção.

17. (Revisão de Véspera – SEFAZ SE)
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Assinale a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo.

a) V - F - V - F – V

b) V - F - F - V – V

c) V - V - F - V – F

d) F - V - F - F – V

e) F - V - V - F - V
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O valor do estoque final de produtos acabados e não vendidos no levantamento do
balanço de uma empresa industrial, é obtido, pelo departamento de custos, por
meio da fórmula:

a) custo da produção do período (+) estoque inicial de produtos acabados (−)
estoque final de produtos em elaboração.
b) custo dos produtos vendidos (−) estoque inicial de produtos acabados (+) custo da
produção acabada no período.

18. (Revisão de Véspera – SEFAZ SE)
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c) custo dos produtos vendidos (+) estoque inicial de produtos em elaboração (−)
estoque final de produtos em elaboração.
d) custo da produção acabada no período (+) estoque inicial de produtos acabados
(−) estoque final de produtos em elaboração.
(e) custo da produção acabada no período (+) estoque inicial de produtos acabados
(−) custo dos produtos vendidos.
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Uma empresa industrial fabrica e vende um único produto. Em 2019, os custos e
outros dados operacionais relacionados ao referido produto foram os seguintes.

Preço unitário de venda R$ 60
Custos de fabricação

Variáveis (por unidade produzida)
materiais diretos R$ 12
mão de obra direta R$ 7
indiretos variáveis R$ 2
fixos (por ano) 120.000

Despesas de vendas e administrativas
Variáveis (por unidade produzida) R$ 7
fixos (por ano) R$ 80.000

19. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Os dados referentes à movimentação dos estoques estão apresentados a seguir.

unidades no estoque inicial zero
unidades produzidas no ano 10.000
unidades vendidas no ano 7.000
unidades no estoque final 3.000
A partir dos dados precedentes, assinale a opção que apresenta os valores que
correspondem ao custo unitário de fabricação do produto, em 2019, calculado pelo
método do custeio por absorção e pelo método do custeio variável respectivamente.

A) R$ 21 e R$ 33
B) R$ 48 e R$ 28
C) R$ 28 e R$ 48
D) R$ 33 e R$ 21
E) R$ 33 e R$ 19
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O método de custeio que permite alocar aos produtos custos e outros gastos da
empresa, como despesas administrativas, operacionais e financeiras e juros
sobre o capital próprio, denomina-se

a) custeio direto.

b) custo-padrão.

c) custeio baseado em atividades (ABC).

d) RKW.

e) custeio real por absorção.

20. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Uma empresa atinge seu ponto de equilíbrio ao vender 50 mil unidades de seu
único produto. Caso ela aumente suas vendas em 5% — mantidos custos e preços
—, ela obterá um lucro de R$ 150 mil.

Nesse caso, o valor de sua margem de contribuição unitária será

a) inferior a R$ 5.
b) superior a R$ 5 e inferior a R$ 25.
c) superior a R$ 25 e inferior a R$ 45.
d) superior a R$ 45 e inferior a R$ 65.
e) superior a R$ 65.

21. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade gerencial de uma empresa:

custos e despesas fixas totais: R$ 300.000;
custos e despesas variáveis unitárias: R$ 45;
preço de venda: R$ 60;
faturamento no mês mais recente: R$ 1.290.000.

22. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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A partir dessas informações, é correto afirmar que, no mês considerado, a margem
de segurança da empresa

a) inexistiu.

b) foi inferior a 1.000 unidades.

c) ficou entre 1.000 unidades e 2.000 unidades.

d) ficou entre 2.000 unidades e 3.000 unidades.

e) foi superior a 3.000 unidades.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Determinada empresa vende 7000 unidades por R$ 1.000,00 cada. Sabe-se que
cada unidade possui R$ 130,00 de despesas variáveis e R$ 470,00 de custos
variáveis. O total de despesas fixas do mês de março foi de R$ 300.000,00, e os
custos fixos foram de R$ 1.700.000,00. Levando-se em conta que no plano
orçamentário está previsto um aumento de 10% na quantidade vendida, o
valor CORRETO do grau de alavancagem operacional é:

a) 3,5.
b) 2,5.
c) 4,5.
d) 1,5.
e) 5,5.

23. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)
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Julgue os próximos itens, relativos a custo estimado e a custo padrão.

I Custo estimado e custo padrão corrente têm a mesma fundamentação técnica
e, portanto, são sinônimos.

II O custo padrão ideal considera os melhores fatores de produção que devem
estar à disposição da empresa, sem incorporar ineficiências.

III Um dos aspectos que diferenciam o custo padrão ideal do custo padrão
corrente é o fato de o primeiro ser uma meta de longo prazo, enquanto o
segundo se refere a metas de curto e médio prazos.

24. (Revisão de Véspera SEFAZ SE)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

IV O custo padrão corrente é mais adequado para elaboração de orçamentos de
produção que o custo padrão ideal.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) I e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) II, III e IV.
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OBRIGADO

Prof. Silvio Sande



DIREITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fernando Mauricio



Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

@proffernandom

Tributário FM



Impostos:

Art. 16 CTN. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.

Taxas:

Art. 77 CTN. As Taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm
como Fato Gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição.

Conceito e Classificação dos 
Tributos



Contribuição de Melhoria (Todos os Entes podem instituir): É
criada para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra
valorização imobiliária;

• tem como limite total a despesa realizada;

• tem como limite individual o acréscimo de valor que da
obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio

Contribuição de Melhoria



Empréstimos Compulsórios: são tributos de Competência
exclusiva da União e só podem ser instituídos por meio de Lei
Complementar (Não pode ser utilizada Medida Provisória, nem
Lei Ordinária).

 despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de
guerra externa ou sua iminência;

 investimento público de caráter urgente e de relevante interesse
nacional

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio

Empréstimos Compulsórios



Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio

Contribuições Especiais

As Contribuições Especiais são divididas em:

 Contribuições Sociais;

 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);

 Contribuição de interesse das categorias profissionais;

 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
(COSIP).



COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Prof. Fernando Mauricio



Competência Tributária

 Competência Tributária: Poder para instituir tributos

 Competência Tributária é atribuída pela Constituição
Federal aos Entes Federados;

 Competência Tributária é indelegável;

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Capacidade Tributária Ativa: atribuição das funções de arrecadar,
fiscalizar, cobrar ou executar (leis, atos, serviços, decisões)

 É delegável a outra pessoa jurídica de Direito Público;

 A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais
que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

Não constitui delegação de competência o cometimento, a
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de
arrecadar tributos.

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio



LIMITAÇÕES AO PODER DE

TRIBUTAR - PRINCÍPIOS

Prof. Fernando Mauricio



Exceções ao Princípio da Legalidade (Em relação exclusivamente
à alteração de alíquotas):

 II, IE, IPI, IOF

 CIDE-Combustíveis (Redução e restabelecimento por decreto);

 ICMS-Combustível (alíquotas fixadas por convênio).

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Princípio da Legalidade



Não se submetem ao Princípio da Legalidade:

 Atualização do valor monetário da Base de Cálculo do Tributo
dentro dos índices oficiais de correção monetária;

 Fixação do Prazo para recolhimento.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Princípio da Legalidade



Exceções ao Princípio da Anterioridade:

 II, IE, IPI, IOF

 Impostos Extraordinários de Guerra;

 Empréstimos Compulsórios (somente nos casos de Guerra externa
e/ou calamidade);

 Contribuições para o financiamento da Seguridade Social;

 CIDE-Combustíveis;

 ICMS-Combustíveis.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Princípio da 
Anterioridade



Exceções ao Princípio da Noventena:

 II, IE, IR, IOF

 Impostos Extraordinários de Guerra;

 Empréstimos Compulsórios (somente nos casos de Guerra externa
e/ou calamidade);

 Base de Cálculo do IPTU;

 Base de Cálculo do IPVA.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Princípio da Noventena



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

Súmula Vinculante nº 50

Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação
tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio



LIMITAÇÕES AO PODER DE

TRIBUTAR - IMUNIDADES

Prof. Fernando Mauricio



É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros (Imunidade Recíproca).

 Imunidade Recíproca é extensiva às autarquias e às fundações
públicas, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Imunidade Tributária



 Imunidade Recíproca em regra não se estende às SEM e EP.

 Excepcionalmente o STF pode estender a Imunidade Recíproca
às SEM e EP que forem prestadoras de serviços públicos de
prestação obrigatória, exclusiva do Estado, e que não tenham
por objetivo a distribuição de lucros aos seus acionistas.

Imunidade Recíproca

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



 Imunidade Religiosa – Alcança apenas os impostos.
No caso de imóvel pertencente a entidade religiosa que se
encontrar alugado a terceiros, a imunidade permanece, na
hipótese de os recursos gerados estarem sendo vertidos para as
finalidades essenciais da entidade.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Imunidade Tributária



 Imunidade Cultural – Alcança apenas os impostos – é do tipo
objetiva – protege os livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão (não protege as livrarias e as editoras)

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Imunidade Tributária



 Imunidade dos Partidos Políticos, sindicatos dos trabalhadores e
entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos –
Alcança apenas os impostos.

Súmula Vinculante nº 52

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da
Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas
atividades para as quais tais entidades foram constituídas.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Imunidade Tributária



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prof. Fernando Mauricio



Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Legislação Tributária



São normas complementares: (Art. 100 CTN)

 os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

 as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

 as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas;

 os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Legislação Tributária



SDC, entram em vigor

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio

Atos Normativos

Decisões Adm. que a Lei 
atribua Eficácia Normativa

Convênios entre U/E/DF/M

Data da Publicação

30 dias após a 
Publicação

Data neles Prevista



OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prof. Fernando Mauricio



Obrigação Tributária Principal:

 Tem por Objeto: Pagamento de Tributo ou Multa tributária;

 Surge com o Fato Gerador;

 Extinção: Juntamente com o Crédito Tributário

Obrigação Tributária Acessória:

 Tem por Objeto: fazer ou deixar de Fazer Algo

 Decorre da Legislação tributária;
Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Obrigação Tributária



Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Sujeito Passivo

Obrigação Principal Obrigação Acessória

Contribuinte Responsável

Relação pessoal e 
Direta com o FG

Obrigação 
decorre de Lei



SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fernando Mauricio



MO – DE – RE – CO – CO – PA

MOratória;

DEpósito do seu montante integral;

REclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário ADMINISTRATIVO;

COncessão de medida liminar em mandado de segurança;

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Suspensão da Exigibilidade 
do Crédito Tributário



MO – DE – RE – CO – CO – PA

COncessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;

PArcelamento.

A Suspensão de Exigibilidade não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo
crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Suspensão da Exigibilidade 
do Crédito Tributário



EXCLUSÃO DO

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fernando Mauricio



Modalidade de Exclusão do Crédito Tributário

 Isenção: Dispensa Legal do Pagamento do Tributo

 Anistia: Dispensa do Pagamento da Penalidade Pecuniária (Multa)
ainda não lançada

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Exclusão do Crédito 
Tributário



Entendimento importante do STF sobre o Assunto:

Súmula 544 do STF, “Isenções tributárias concedidas, sob
condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio



EXTINÇÃO DO

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fernando Mauricio



Modalidade de Extinção do Crédito Tributário

 Pagamento;

 Compensação;

 Transação;

 Remissão;

 Prescrição e a Decadência;

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Extinção do Crédito 
Tributário



Modalidade de Extinção do Crédito Tributário

 Conversão de depósito em renda;

 Pagamento antecipado e a homologação do lançamento;

 Consignação em pagamento;

 Decisão administrativa irreformável;

 Decisão judicial passada em julgado;

 Dação em pagamento em bens imóveis.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Extinção do Crédito 
Tributário



Prazo que o Fisco tem para Constituir o Crédito através do
Lançamento.

Prazo de 5 anos, contados:

Regra Geral: do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Decadência



Nos casos de Tributos Lançados por Homologação:

 Se o sujeito passivo Declara e Paga o crédito tributário, mas
apenas de forma parcial, a regra é que o prazo será de 5 anos a
partir da data do Fato Gerador.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Decadência



Nos casos de Tributos Lançados por Homologação:

 Se o sujeito passivo não declara nem paga qualquer valor até a data
do vencimento, o prazo de decadência será de 5 anos contado a partir
do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Súmula STJ 555)

 No caso de dolo, fraude ou simulação, a decadência começa a contar
a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Decadência



Nos casos de Tributos Lançados por Homologação:

 E se o sujeito passivo Declara, mas Não Paga, o STJ entende que a
própria declaração do sujeito passivo constitui o crédito tributário,
não sendo mais caso de decadência, e sim de prescrição.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Decadência



Lançamento por Homologação

Declara e paga
parcialmente

Não Declara e nem
paga

Dolo, Fraude ou
Simulação

Declara mas não
paga

A partir do Fato
Gerador

A partir do 1º dia do 
exercício seguinte

A partir do 1º dia do 
exercício seguinte

Não é caso de 
decadência

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio



Prazo que o Poder Público tem para Cobrar os valores devidos através
de Ação de Execução Fiscal.

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

Prescrição



Prof. Fernando Mauricio

CERTIDÃO NEGATIVA



Certidão Negativa de Débitos (CND) nada mais é do que um
documento capaz de comprovar a inexistência de débitos de
determinado contribuinte, para determinado tributo ou de
determinado período de tempo.

Certidão Negativa

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Certidão Positiva com efeito de Negativa

Quando o Sujeito Passivo possuir débitos para com a Fazenda
Pública, mas ainda assim se encontrar em situação regular
perante o Fisco, pode ser emitida a Certidão Positiva com
efeito de Negativa.

Certidão Negativa

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio



Certidão Negativa

Direito Tributário 
Prof. Fernando Mauricio

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

Créditos 
Vincendos

Créditos 
garantidos por 

Penhora

Créditos com 
Exigibilidade 

Suspensa



Direito Tributário
Prof. Fernando Mauricio

@proffernandom

Tributário FM



OBRIGADO

Prof. Fernando Mauricio



NOÇÕES DE DIREITO PENAL

Prof. Renan Araujo



INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

https://t.me/profrenanaraujo


Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE / 2019 / TCE-RO)
A lei temporária, com o término do período de sua
duração, perde totalmente sua vigência e aplicação.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE / 2022 / TCE-SC)
O estrito cumprimento do dever legal exclui a
culpabilidade da conduta, não sendo ela, portanto,
punível.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE / 2022 / TCE-SC)
A falsificação de um cartão de débito emitido por
banco privado é considerada falsidade ideológica.



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



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



(CESPE / 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.



(CESPE / 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: 

(CESPE / 2022 / TCE-SC)
O estagiário que atua em autarquia estadual é
considerado, para fins penais, funcionário público.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE/2020/SEFAZ-AL/AUDITOR)
Com relação a aspectos do direito penal, julgue o item a
seguir.
Funcionário público que é responsável pela fiscalização
da entrada e saída de mercadorias no estado e
deliberadamente não verifica o correto pagamento do
imposto devido comete o crime de descaminho.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE/2021/PF/DELEGADO)
No que se refere aos crimes contra a
administração pública, julgue o próximo item.
O crime de facilitação de contrabando e
descaminho se consuma com a efetiva
facilitação, não sendo necessária a
consumação do contrabando ou descaminho.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE/2021/PF)
Com relação ao direito penal e ao direito
processual penal, julgue o item que se segue.
A consumação do delito de descaminho
independe do esgotamento da via
administrativa.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(CESPE/2021/PF/DELEGADO)
No que se refere aos crimes contra a
administração pública, julgue o próximo item.
O pagamento do tributo devido extingue a
punibilidade do crime de descaminho.



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

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



INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

https://t.me/profrenanaraujo


OBRIGADO!

Prof. Renan Araujo



CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES
DA SEFAZ E

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO

Prof. Thiago Farias



CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO ESTADUAL
- SERGIPE

Prof. Thiago Farias



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

A Lei Complementar Estadual n. 33 de 1996 instituiu o Código de
Organização e de Procedimento da Administração Pública do Estado de
Sergipe. Esta Lei Complementar estabeleceu alguns deveres da
Administração Pública do Estado de Sergipe nas suas relações com
órgãos e entidades de outros níveis federativos. Sobre esses deveres,
analise as afirmativas abaixo:
I. Facilitar, pelos meios ao seu alcance, as informações, dados,
documentos e meios de prova em seu poder e daqueles que necessitem
para o eficaz exercício das suas competências, somente sendo lícita a
recusa quando o atendimento puder ocasionar prejuízos ao cumprimento
das próprias atribuições.
II. Praticar ato que se situe na competência de órgão ou entidade de
outra Administração Pública

1. 2018 – IBFC – SEPLAG-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

III. Assegurar cooperação técnica e financeira aos programas municipais
de educação pré-escolar e de ensino fundamental.
IV. Assegurar cooperação técnica e financeira aos serviços municipais
de saneamento básico e de atendimento à saúde da população.
Estão corretas as afirmativas:
A) I e I, apenas
B) I, III e IV, apenas
C) III e IV, apenas
D) II e III, apenas

1. 2018 – IBFC – SEPLAG-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: B
Comentário: II. Praticar ato que se situe na competência de órgão ou
entidade de outra Administração Pública

1. 2018 – IBFC – SEPLAG-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Suponha que Jorge tenha sido aprovado em concurso público para
provimento de determinado cargo efetivo no Estado de Sergipe, sendo o
único candidato aprovado ainda não nomeado. Nesse caso, de acordo
com a Lei Complementar Estadual n° 33/1996 (Lei de Procedimentos
Administrativos do Estado de Sergipe), um novo concurso público para o
mesmo cargo
A) poderá ser realizado, desde que passado um ano após a realização
do concurso anterior, tendo em vista que não houve a nomeação de
Jorge.
B) poderá ser realizado, independentemente do prazo de validade do
concurso anterior, tendo em vista que Jorge, apesar de aprovado, ainda
não foi nomeado.

2. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Suponha que Jorge tenha sido aprovado em concurso público para
provimento de determinado cargo efetivo no Estado de Sergipe, sendo o
único candidato aprovado ainda não nomeado. Nesse caso, de acordo
com a Lei Complementar Estadual n° 33/1996 (Lei de Procedimentos
Administrativos do Estado de Sergipe), um novo concurso público para o
mesmo cargo
C) não poderá ser realizado se o prazo de validade mínimo de cinco
anos do concurso anterior não tiver expirado.
D) não poderá ser realizado se o prazo de validade mínimo de três anos
do concurso anterior não tiver expirado.
E) não poderá ser realizado se o prazo de validade mínimo de dois anos
do concurso anterior não tiver expirado

2. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: E
Comentário:
Art. 152
Não se abrirá novo concurso público para provimento de
determinado cargo efetivo ou emprego enquanto houver candidato
aprovado, e ainda não nomeado ou contratado, em concurso anterior
realizado para o mesmo cargo ou emprego e cujo prazo de validade,
mínimo de 02 (dois) anos, não tenha expirado, ficando o Poder, no
qual se realizou o concurso, obrigado a preencher as vagas
estabelecidas no edital, no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias)

2. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Considere:
I. A personalidade de direito público.
II. Patrimônio próprio, formado por bens originariamente livres do Estado
de Sergipe, ou do Estado de Sergipe e de outras fontes, para assegurar
a realização do fim específico da entidade.
III. Desempenho de atividade que, suscetível de execução também pelo
setor privado, corresponda a um dever constitucional do Estado de
Sergipe.
IV. Receita e quadro de pessoal próprio.
De acordo com a Lei Complementar Estadual n° 33/1996, todas as
características indicadas acima são de
A) autarquias e sociedades de economia mista.
B) autarquias, apenas.

3. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

C) empresas públicas.
D) sociedades de economia mista, apenas.
E) fundações públicas.

3. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: E
Comentário:
Art. 12
II - fundações públicas:
a) personalidade de direito público;
b) patrimônio próprio, formado por bens originariamente livres do Estado
de Sergipe, ou do Estado de Sergipe e de outras fontes, para assegurar
a realização do fim específico da entidade;
c) desempenho de atividade que, suscetível de execução também pelo
setor privado, corresponda a um dever constitucional do Estado de
Sergipe;
d) receita e quadro de pessoal próprios.

3. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

De acordo com a Lei Complementar Estadual no 33/1996 (Lei dos
Procedimentos Administrativos do Estado de Sergipe), o princípio da
revisão significa
A) o reexame dos atos administrativos sempre mediante provocação,
para invalidá-los toda vez que praticados em desconformidade à ordem
jurídica, salvo, apenas, nos casos de decadência ou grave
comprometimento à segurança das relações jurídicas, objetivamente
demonstradas.
B) a conformação da função administrativa ao direito positivo e à revisão
apenas judicial dos atos que a expressem, por ser, o Brasil, Estado
Democrático de Direito.

4. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

C) o reexame dos atos administrativos independentemente de
provocação, para invalidá-los sempre que praticados em
desconformidade à ordem jurídica, salvo nos casos de prescrição,
decadência ou grave comprometimento à segurança das relações
jurídicas, objetivamente demonstradas, ou revogá-los por inconveniência
ou inoportunidade.
D) a conformação da função administrativa ao direito positivo e à revisão
administrativa e judicial dos atos que a expressem, por ser, o Brasil,
Estado Democrático de Direito.
E) o reexame dos atos administrativos sempre mediante provocação,
para invalidá-los quando praticados em desconformidade à ordem
jurídica, salvo, apenas, nos casos de grave comprometimento à
segurança das relações jurídicas, objetivamente demonstradas, ou
revogá-los por inconveniência ou inoportunidade.

4. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C
Comentário:
Art. 4
X - da revisão, significando o reexame dos atos administrativos
independentemente de provocação, para invalidá-los
sempre que praticados em desconformidade à ordem jurídica, salvo
nos casos de prescrição, decadência ou grave comprometimento à
segurança das relações jurídicas, objetivamente demonstrado, ou
revogá-los por inconveniência ou inoportunidade;

4. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

A Administração Pública Estadual, no desempenho da função
administrativa, reger-se-á por alguns princípios gerais. Acerca do tema,
assinale a alternativa correta e de acordo com a Lei Complementar
Estadual n° 33/96, que institui o Código de Organização e de
Procedimento da Administração Pública do Estado de Sergipe:
A) Do Estado de Direito, significando a estrita submissão da função
administrativa à lei, sem desvios ou abuso de competência, e
unicamente para a realização do específico interesse público que
determinou a outorga dessa mesma competência.
B) Da moralidade, significando o exercício da função administrativa de
modo a não configurar promoção pessoal de agentes ou autoridades
públicas, nem discriminações constitucionalmente injustificadas.

5. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

C) Da proporcionalidade, significando que, no desempenho da função
administrativa suscetível de agravar a situação jurídica dos
administrados, somente se adotarão providências cuja extensão e
intensidade sejam indispensáveis para a realização do correspondente
interesse público.
D) Da supremacia do interesse público, significando a vedação de
qualquer comportamento administrativo que importe renúncia total ou
parcial de poderes, salvo autorização legal.

5. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C
Comentário:
Art. 4
VI - da proporcionalidade, significando que, no desempenho da função
administrativa suscetível de agravar a situação jurídica dos
administrados, somente se adotarão providências cuja extensão e
intensidade sejam indispensáveis para a realização do correspondente
interesse público;

5. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Assinale a alternativa correta acerca do “Poder Regulamentar do
Estado”, tendo como base os conceitos trazidos pela Lei Complementar
Estadual n° 33/96, que institui o Código de Organização e de
Procedimento da Administração Pública do Estado de Sergipe:
A) E vedado incluir no regulamento somente matéria estranha à lei ou ao
Decreto Legislativo regulamentado que diga respeito à restrição à
liberdade e à propriedade de pessoas.
B) É vedado revogar regulamento de lei ou de Decreto Legislativo em
vigor, sem que outro regulamento seja simultaneamente expedido.
C) É possível fazer constar de regulamento, ostensiva ou
dissimuladamente, qualquer restrição à liberdade e à propriedade de
pessoas.

6. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

D) É permitido expedir regulamento que não seja como meio de
disciplina e controle da discrição administrativa, de modo a assegurar-se
uniformidade de comportamento da Administração e igualdade de
tratamento a quantos tenham de com esta se relacionar.

6. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: B
Comentário:
Art. 94
II - revogar regulamento ou ato equivalente de Lei ou de
Decreto Legislativo em vigor, sem que outro regulamento ou ato
equivalente seja simultaneamente expedido;

6. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Sobre o elemento “Forma" do ato administrativo e de acordo com a Lei
Complementar Estadual n° 33/96, que institui o Código de Organização e
de Procedimento da Administração Pública do Estado de Sergipe,
assinale a alternativa correta
A) Salvo disposição legal em contrário, a forma escrita é exigível para os
atos emanados de órgãos colegiados, não se lhes dispensando todavia o
registro em ata ou outro instrumento que a substitua.
B) Relacionam-se com a forma do ato administrativo as formalidades a
observar, como tais entendidas as que constituam o conjunto de atos ou
fatos, salvo os meramente rituais, exigidos por lei para segurança da
formação, expressão ou execução da vontade do administrado.

7. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

C) Consideram-se essenciais à validade do ato administrativo as
formalidades omitidas ou defeituosamente realizadas, ainda que se
tenha produzido o resultado desejado sem ocorrência de lesão a direito
do administrado.
D) Sempre que a lei não prescrever forma específica, ter-se-á como
válido o ato administrativo, quanto a esse requisito, pelo exclusivo fato
de haver-se praticado por escrito.

7. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: D
Comentário:
Art. 70
A- Salvo disposição legal em contrário, a forma escrita não
é exigível para os atos emanados de órgãos colegiados, não se lhes
dispensando todavia o registro em ata ou outro instrumento que a
substitua.
B- Relacionam-se com a forma do ato administrativo as
formalidades a observar, como tais entendidas as que constituam o
conjunto de atos ou fatos, ainda que meramente rituais, exigidos por lei
para segurança da formação, expressão ou execução da vontade
administrativa.

7. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: D
Comentário:
Art. 70
C- Observado o disposto no parágrafo anterior, consideramse não
essenciais à validade do ato administrativo as formalidades:
I - omitidas ou defeituosamente realizadas, desde que se
tenha produzido o resultado desejado sem ocorrência de lesão a
direito do administrado;
D- O ato administrativo deve ser praticado por escrito, salvo disposição
legal em contrário ou em razão de urgência objetivamente comprovada e
não simplesmente alegada.

7. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Segundo a Lei Complementar Estadual n° 33/96, que institui o Código de
Organização e de Procedimento da Administração Pública do Estado de
Sergipe, são características das fundações públicas, exceto:
A) Criação, estruturação, denominação e fixação de atribuições e
competências por lei específica.
B) Receita e quadro de pessoal próprio.
C) Desempenho de atividades exclusivamente públicas, inseridas nas
atribuições constitucionais do Estado de Sergipe.
D) Patrimônio próprio, formado por bens originariamente livres do Estado
de Sergipe, ou do Estado de Sergipe e de outras fontes, para assegurar
a realização do fim específico da entidade.

8. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C
Comentário:
Art. 12
c) desempenho de atividade que, suscetível de execução
também pelo setor privado, corresponda a um dever constitucional
do Estado de Sergipe;

8. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n° 33/96, que institui o
Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do
Estado de Sergipe, o alcance dos objetivos fundamentais da
Administração Pública Estadual far-se-á pela priorização de alguns
meios operacionais. A respeito do tema, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Valorização dos servidores públicos.
B) Controle dos elementos causadores de degradação do meio ambiente
C) Melhoria dos padrões de atendimento ao público, notadamente na
área de segurança pública.
D) Combate sistemático à sonegação tributária e à improbidade
administrativa.

9. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C
Comentário:
Art. 2
VI – melhoria dos padrões de atendimento ao público,
notadamente nas áreas de saúde e educação;

9. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Conforme dispõe a Lei Complementar estadual n° 33/96, que institui o
Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do
Estado de Sergipe, será obrigatoriamente nulo o ato administrativo,
exceto:
A) Com vício de pertinência lógica entre o motivo e o objeto, tendo em
vista a finalidade a que se destinava.
B) Com ofensa a direitos disponíveis consagrados nas Constituições
Federal e Estadual.
C) Em conseqüência de ato administrativo anteriormente invalidado,
revogado ou, por outra forma, já extinto
D) Com infração das normas reguladoras da formação da vontade a ser
manifestada por órgãos colegiados.

10. 2014 – IBFC – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: B
Comentário:
Art. 76
XIII - com ofensa a direitos indisponíveis consagrados
nas Constituições Federal e Estadual.

10. 2014 – IBFC – PC-SE



CÓDIGO DE ÉTICA – LEI
5.889/2006

Prof. Thiago Farias



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Glossário básico:

I - SEFAZ: Secretaria de Estado da Fazenda.
II - servidor da SEFAZ ou servidor fazendário: servidor da
Administração Direta ou Indireta, que, lotado, cedido ou colocado à
disposição, esteja servindo na SEFAZ;
III - administrador fazendário: ocupante de cargo em comissão, função
de confiança, inclusive supervisores, no âmbito da SEFAZ, que, no
respectivo exercício, é responsável pela tomada de decisões;
IV - empregado terceirizado da SEFAZ: todo empregado de empresa
contratada pela SEFAZ para prestação de serviço terceirizado.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Alguns princípios fundamentais:

V - eficiência: impõe à Administração e aos seus agentes, a procura do
bem comum por meio do exercício de suas competências, de forma
imparcial, transparente, participativa, eficaz e sempre em busca de
qualidade, para melhor utilização possível dos recursos públicos, visando
maximizar a receita e otimizar a despesa, garantindo uma maior
rentabilidade social;

VII - invulnerabilidade: a SEFAZ deve ser isenta de subordinação
política, e da praticada pelos partidos políticos, pela crença religiosa ou
pelo poder econômico, sendo que suas ações e decisões devem estar
sempre subordinadas ao bem estar comum e à justiça social;



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Alguns princípios fundamentais:

VIII - razoabilidade: as ações do servidor da SEFAZ devem ser
limitadas à discricionariedade técnica, na avaliação dos motivos, para
que estes sejam adequáveis, compatíveis e proporcionais, de modo a
que o ato atenda a sua finalidade pública específica, ou seja, à melhor
maneira de concretizar a utilidade pública postulada pela norma

O servidor da SEFAZ pode utilizar-se da discricionariedade técnica, de acordo
com os critérios razoáveis de escolha, fundamentando-se sempre na
moralidade e optando pelo comportamento mais cabível, perante o caso
concreto, buscando a solução adequada à satisfação da finalidade legal.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 5°. A SEFAZ deve demonstrar compromisso sólido e permanente
com a sociedade, tendo suas ações norteadas pelos valores abaixo
especificados, visando à defesa do Interesse Público e buscando a
justiça fiscal:

I - ética: considerado o mais importante valor de toda instituição,
deve conduzir todos os procedimentos do servidor da SEFAZ, e, assim,
qualquer comportamento contrário a este valor tem que ser corrigido e
desestimulado;

II - equidade fiscal: O servidor da SEFAZ deve cumprir a Lei, sem
desvencilhar-se do ideal de justiça fiscal em todos os seus níveis e
serviços prestados, caracterizado pelo tratamento igual a todos;



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

III - responsabilidade social: a SEFAZ, baseada nos princípios éticos e
morais, tem o compromisso de arrecadar os tributos, visando à formação
de recursos financeiros que devem ser investidos para garantir o bem-
estar social, observando o princípio constitucional da reserva legal;

IV - qualidade dos serviços: ter por base uma prestação de serviços de
qualidade à coletividade, buscando ganhar a respeitabilidade e a
confiança do cidadão, qualidade essa que deve ser perseguida,
agregada, demandando sempre uma busca consciente e o apoio de
todos os níveis da organização;

V - cidadania: o servidor da SEFAZ tem o dever de orientar o contribuinte
e a sociedade no exercício de seus direitos;



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

VI - credibilidade: a credibilidade e a confiança que a sociedade deposita
na Administração Tributária são fatores decisivos para que o contribuinte
cumpra espontaneamente suas obrigações, completando o exercício da
cidadania;

VII - legitimidade: é valor que se remete à consciência do servidor da
SEFAZ para além da estrita observância mecânica das leis.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 12. A ausência injustificada do servidor da SEFAZ no local de
trabalho é fator prejudicial ao serviço público, pois contraria os princípios
do interesse da coletividade.

Art. 17. É vedado ao administrador fazendário manter sob sua
subordinação direta parentes até o 2º (segundo) grau, salvo quando se
tratar de cargo ou função de confiança, livremente exoneráveis.

Parágrafo único. A ressalva contida na parte final deste artigo é limitada
a 02 (dois) cargos ou funções.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 23. A administração fazendária deve garantir os direitos dos
contribuintes, especialmente quanto:

I - ao livre acesso à autoridade ou ao órgão encarregado de receber
queixas, reclamações ou sugestões;

II - à tramitação de processos administrativos em que figurem como
interessados;

III - às decisões proferidas e suas respectivas motivações, inclusive
decisões divergentes, constantes de processos administrativos em que
figurem como interessados.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 24. A administração fazendária deve atender de forma ágil às
solicitações, aos litígios e às consultas, de acordo com padrões de
atendimento estabelecidos.
Parágrafo único - São formas de atendimento à sociedade:

I - atendimento pessoal, por telefone ou outra via eletrônica;

II - informação computadorizada, sempre que possível;

III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de serviço;

IV – divulgação, pelas redes públicas ou não de comunicação, de
informações econômico-fiscais e outras de interesse público.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 34. A acumulação patrimonial do servidor, bem como a utilização,
uso ou consumo de bens materiais e imateriais, devem ser compatíveis
com o seu nível de renda.

§ 1º Não se aplica o disposto no “caput” deste artigo:

I - à percepção de renda suplementar à contraprestação do serviço
público;

II - à aquisição de direito de propriedade, ainda que a título hereditário ou
precário, por meio de usucapião ou de usufruto de bens ou de riqueza,
que resultarem de composição patrimonial familiar ou conjugal.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

§ 2º. Constituem indícios de acumulação patrimonial indevida, a
propriedade, a posse, a utilização, o uso ou o consumo de bens
materiais e imateriais incompatíveis com a renda do servidor da SEFAZ,
sendo respeitada a composição patrimonial familiar.

§ 3º. Qualquer cidadão torna-se legitimado a oferecer à Corregedoria-
Geral da Fazenda, confidencialmente ou não, denúncia para
investigação, evidenciando os indícios de ilicitude, em conformidade com
o que preceitua o parágrafo 2º deste artigo.

§ 4º. Após o encaminhamento da denúncia ao Conselho de Ética, cabe
ao mesmo promover a apuração sumária dos fatos, observada a
competência prevista no art. 37 desta Lei.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

§ 5º. Encontrando-se indícios de veracidade dos fatos ou de conduta em
desacordo com o presente código, compete ao Conselho de Ética
convocar o denunciado para que o mesmo possa exercer seu direito de
defesa.

§ 6º. Após tomar conhecimento das razões do denunciado, e, se
verificados indícios de prática de irregularidade disciplinar, o Conselho
de Ética Profissional da Administração Fazendária - CONETAF, deve
encaminhar relatório à Corregedoria-Geral da SEFAZ, para adoção das
providências legais.

§ 7º. O direito à privacidade, do servidor da SEFAZ, em qualquer caso,
deve ser preservado, devendo o procedimento administrativo transcorrer
em sigilo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 36. O Conselho de Ética Profissional da Administração Fazendária -
CONETAF, órgão colegiado de orientação, acompanhamento, exame,
advertência, censura quanto à observância aos princípios éticos pelos
servidores da SEFAZ, diretamente subordinada ao Secretário de Estado
da Fazenda, deve ser composto por cinco membros, conforme indicação
a seguir:

I - o Corregedor-Geral da Fazenda, como membro nato;
II - 01(um) servidor da SEFAZ, indicado pelo Secretário de Estado da
Fazenda;
III – 02 (dois) servidores da Carreira de Auditor Técnico de Tributos,
indicados, um pelo SINDIFISCO, e outro pelo SINDAT;
IV - 01(um) servidor administrativo, indicado pela ASTA/SEFAZ;



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

§ 1º. A Presidência do Conselho de Ética Profissional da Administração
Fazendária – CONETAF, deve ser ocupada pelo Corregedor-Geral da
Fazenda.

§ 2º. Os membros do Conselho de Ética Profissional da Administração
Fazendária - CONETAF, devem ter, preferencialmente, formação de
nível superior, sendo servidores integrantes da carreira de Auditor
Técnico de Tributos e do Grupo de Apoio Administrativo, e devendo estar
em efetivo exercício há pelo menos três anos na SEFAZ.

§ 3º. O mandato dos membros referidos nos incisos II, III e IV do “caput”
deste artigo deve ser de 02 (dois) anos, podendo ser renovado, uma
única vez, por igual período.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

§ 4º. Os membros do Conselho de Ética Profissional da Administração
Fazendária - CONETAF, de que tratam os incisos II, III e IV do “caput”
deste artigo devem ter seus respectivos suplentes, observado o mesmo
processo de indicação previsto nos referidos incisos.

§ 5º. Nas ausências e impedimentos do Corregedor-Geral da Fazenda, a
Presidência do Conselho de Ética Profissional da Administração
Fazendária - CONETAF, deve ser ocupada por servidor designado pelo
Secretário de Estado da Fazenda.

§ 6°. Os membros do Conselho de Ética Profissional da Administração
Fazendária - CONETAF, devem fazer jus ao recebimento de gratificação
de presença ou jeton, correspondente a 10 (dez) vezes a UFP/SE por
reunião plenária a que comparecerem, limitado o pagamento a 02 (duas)
reuniões mensais.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 39. São modalidades de sanções éticas:

I – advertência verbal, nos casos de inobservância dos deveres previstos
no art. 32 desta Lei;
II - censura ética, nas hipóteses de violação das vedações, e nos casos
de reincidência quanto à inobservância dos deveres, previstos nesta Lei.

Art. 40. O servidor da SEFAZ que houver sofrido sanção ética não pode,
pelo prazo de 02 (dois) anos:

I - ser designado para função de confiança, ou gratificada;
II - substituir titular de cargo em comissão ou de função de confiança ou
gratificada.



ESTATUTO DOS SERVIDORES

Prof. Thiago Farias



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

A respeito de atos públicos e do disposto na Lei Estadual n.º 2.148/1977,
julgue o item a seguir.
A exoneração durante o estágio probatório, que é de quatro anos, deverá
ser confirmada judicialmente.
Certo
Errado

1. 2021 – CESPE – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: E
Comentário: O prazo do estágio está incorreto e não há necessidade de
judicialização.
Art. 57
O funcionário investido na forma do caput deste artigo, titular de cargo de
provimento efetivo, depois de aprovado em avaliação especial de
desempenho no Serviço Público ao completar 03 ( três) anos de efetivo
exercício no cargo

1. 2021 – CESPE – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

A respeito de atos públicos e do disposto na Lei Estadual n.º 2.148/1977,
julgue o item a seguir.
A nomeação do candidato aprovado em concurso público é um ato
administrativo que se presume legítimo, legal e válido, embora tal
presunção não seja absoluta.
Certo
Errado

2. 2021 – CESPE – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C
Comentário: Aqui partimos do princípio da presunção da legalidade dos
atos administrativos.

2. 2021 – CESPE – PC-SE



Legislação Estadual
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A respeito de atos públicos e do disposto na Lei Estadual n.º 2.148/1977,
julgue o item a seguir.
A posse e o exercício devem ocorrer em até quinze dias após o ato de
provimento.
Certo
Errado

3. 2021 – CESPE – PC-SE



Legislação Estadual
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Gabarito: E
Comentário:
Art. 38. A posse será efetuada no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação do ato de provimento do cargo.

Art. 41. O exercício do cargo terá início no prazo de 15
(quinze) dias, contados:
I – do dia da publicação do ato, nos casos de remoção e de
reintegração;
II – do dia da posse, nas demais hipóteses de provimento.

3. 2021 – CESPE – PC-SE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Tício é funcionário público do Estado do Sergipe e foi removido para
outro local de exercício a seu próprio pedido. Nesse caso, Tício:
A) entrará em exercício no cargo no prazo de (quinze) dias, contados do
dia da posse.
B) deverá interromper suas férias para se apresentar ao serviço.
C) Será removido ex-officio.
D) terá sua remoção revogada, depois só é possível remoção de ofício
ou por permuta.
E) não terá concedida a gratificação de ajuda custo.

4. 2018 – IBADE – SEJUC



Legislação Estadual
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Gabarito: E
Comentário:
Art. 218. Não se concederá Ajuda de Custo, se o funcionário:
I – em virtude de mandato eletivo, se afastar da sua Sede ou a
ela retornar;
II – for removido a seu próprio pedido;

4. 2018 – IBADE – SEJUC



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Sempre que a natureza, método, condições e local de trabalho
colocarem o funcionário público do Estado do Sergipe em acentuado
risco de vida, pela frequente relação de proximidade ou contato pessoal
direto com população carcerária, doentes mentais comprovadamente
perigosos e materiais considerados inflamáveis ou explosivos, o
funcionário terá direito ao pagamento de:
A) adicional de função.
B) gratificação por periculosidade.
C) gratificação por serviço insalubre.
D) adicional do triênio.
E) ajuda de custo.

5. 2018 – IBADE – SEJUC



Legislação Estadual
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Gabarito: B
Comentário: 
Art. 203 - O funcionário fará jus à Gratificação por Periculosidade sempre que a
natureza, o método, condições e local de trabalho o colocarem em acentuado
risco de vida, pela freqüente relação de proximidade ou contato pessoal direto
com população carcerária, doentes mentais comprovadamente perigosos e
materiais classificados como inflamáveis ou explosivos, definidos em
Regulamento editado por Decreto do Poder Executivo.

5. 2018 – IBADE – SEJUC



Legislação Estadual
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Jacira encontra-se afastada por motivo de licença à adotante. Nesse
caso, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Sergipe, em regra, esses dias de afastamento
A) são reputados como de efetivo exercício, sendo normalmente devidas
as contribuições previdenciárias durante os dias de afastamento.
B) não são reputados como de efetivo exercício, sendo normalmente
devidas as contribuições previdenciárias durante os dias de afastamento.
C) são reputados como de efetivo exercício, não sendo devidas as
contribuições previdenciárias durante os dias de afastamento.
D) não são reputados como de efetivo exercício, não sendo devidas as
contribuições previdenciárias durante os dias de afastamento.
E) são reputados como de efetivo exercício, sendo devidas as
contribuições previdenciárias pela metade durante os dias de
afastamento.

6. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: A
Comentário: 
Esse tipo de afastamento é considerada de efetivo serviço, incluindo a
contribuição previdenciária respectiva.

6. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Sergipe, a Ajuda de Custo será
A) concedida, quando o funcionário for designado para estudo ou missão
fora da sua sede, por prazo superior a sessenta dias, ou para o Exterior.
B) concedida, dentre outras hipóteses, quando o funcionário passar a ter
exercício fora da sua sede, em virtude de mandato eletivo.
C) concedida pela metade quando o funcionário for removido a seu
próprio pedido.
D) restituída em no máximo três parcelas quando comprovado que o
funcionário recebeu de forma indevida, sendo vedado o parcelamento na
hipótese de remoção a seu próprio pedido.
E) concedida na proporção de 1/3 quando o funcionário for removido a
seu próprio pedido.

7. 2018 – FCC – ALESE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Gabarito: A
Comentário: 
Art. 2l7 - O funcionário fará jus a Gratificação de Ajuda de Custo, para
ocorrer a despesas de transporte e instalações, nos seguintes casos:
I - Quando passar a ter exercício fora da sua sede;
II - Quando for designado para estudo ou missão fora da sua sede, por
prazo superior a 60 (sessenta) dias, ou para o Exterior.

7. 2018 – FCC – ALESE



OBRIGADO

Prof. Thiago Farias



DIREITO CIVIL

Prof. Paulo H M Sousa



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

(CESPE / MPE/PI – 2019) Quando lei que trata de matéria afeta ao direito civil
continua a regulamentar fatos anteriores a sua revogação, ocorre a chamada

(A) ultratividade.

(B) retroatividade benigna.

(C) retroatividade mínima.

(D) repristinação.

(E) vigência diferida.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJ/PA 2020) Segundo regra geral do Código Civil, a menoridade
cessa a partir do momento em que o sujeito completa dezoito anos de idade,
podendo a incapacidade cessar antes disso. A incapacidade do

a) menor com dezesseis anos de idade completos cessará se houver a
autorização dos pais mediante instrumento público, desde que homologado
pelo Poder Judiciário.

b) nomeação do(a) menor para o exercício de emprego público efetivo.

c) estabelecimento civil ou comercial em função do qual ele(a) tenha
economia própria.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) casamento, desde que seja resultante de gravidez.

e) comprovação de conclusão do ensino médio.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE/ MPE-PI – 2019) O Código Civil dispõe que “toda pessoa é capaz
de direitos e deveres na ordem civil” e que “a personalidade civil da pessoa
começa com o nascimento com vida”. Considerando-se os conceitos de
capacidade e personalidade, é correto afirmar que

A) a pessoa passa, a partir do nascimento com vida, a ser sujeito de direitos e
de deveres, e a ocorrência desse requisito determina consequências de alta
relevância, incluindo aspectos sucessórios.

B) não é certo considerar a pessoa relativamente incapaz no momento da
limitação quando a causa de impossibilidade de expressão da vontade for
transitória.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

C) a forma prevista na legislação civil de declarar o fim da existência da
pessoa natural é somente pela morte, que será sempre natural ou física.

D) o prenome e o sobrenome servem para individualizar as pessoas naturais
e, por isso, à luz do princípio da sua imutabilidade, somente podem ser
alterados se expuserem a pessoa ao ridículo.

E) a atual legislação civil aproxima as características dos direitos de
personalidade e dos direitos patrimoniais ao afirmar que ambos têm
conteúdo econômico imediato e podem ser destacados do seu titular.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

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

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

b) ato que, embora ilícito, não permite a desconsideração da personalidade
jurídica por falta de previsão legal.

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



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

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

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



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / PC-MA – 2018) Determinado indivíduo tinha direito de usufruto de
uma casa. Tal direito era transmissível a seus sucessores que com ele
habitassem à época de sua morte. Além disso, ele era proprietário de um
pequeno barco. Quando de seu falecimento, foi aberta a sucessão. De acordo
com o Código Civil, os referidos bens — direito real de usufruto; direito real
sobre o barco; direito à sucessão aberta — são classificados, respectivamente,
como bens

(A) imóvel, móvel e imóvel.

(B) móvel, imóvel e móvel.

(C) imóvel, imóvel e imóvel.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) móvel, móvel e móvel.

(E) imóvel, móvel e móvel.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJ/PA 2020) Henrique, estudante de dezesseis anos de idade,
recentemente nomeado para emprego público, celebrou negócio jurídico
com Marcos, para venda de uma motocicleta avaliada em R$ 9.000, pelos
índices de mercado. Marcos, o comprador, aceitou pagar à vista o valor de
avaliação. Em dia acordado pelas partes, o negócio jurídico foi realizado,
Marcos entregou a Henrique o valor e recebeu a motocicleta. Acerca desse
negócio jurídico, assinale a opção correta.

a) Henrique é considerado relativamente incapaz e, por isso, deveria ter sido
representado por seus pais ou responsáveis.

b) Caso Marcos se arrependa do negócio celebrado, poderá buscar sua
anulação, pois Henrique não é parte capaz para a celebração de contrato de
compra e venda.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) Henrique não poderia figurar como parte na relação contratual, em razão
de ser absolutamente incapaz.

d) O negócio celebrado entre Henrique e Marcos é perfeito.

e) Henrique é considerado relativamente incapaz, mas isso não poderá ser
invocado por Marcos em benefício próprio, pois a alegação de incapacidade
constitui exceção pessoal.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE/ TJ-DFT – 2019) A propósito do abuso do direito, segundo o Código
Civil e o entendimento doutrinário sobre o tema, assinale a opção correta.

(A) O abuso do direito é um ato lícito, porém indenizável.

(B) Para a caracterização do abuso do direito, basta o critério objetivo
finalístico.

(C) O abuso do direito prescinde da discussão sobre a boa-fé objetiva.

(D) Para a configuração do abuso do direito, é suficiente o reconhecimento
da culpa em sentido estrito.

(E) Para a caracterização do abuso do direito, há a necessidade da
demonstração da existência de dolo por parte do agente.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE/ MPE-RO – 2013) A respeito do ato jurídico, assinale a opção correta.

(A) O exercício de um direito não constitui ato ilícito, ainda que exceda
manifestamente os limites impostos pelos bons costumes.

(B) O mero fato de dirigir em alta velocidade, com visível negligência,
caracteriza ilícito civil, ainda que não haja dano ou violação de direito alheio.

(C) Destruição de coisa alheia para remover perigo iminente não constitui
ato ilícito, mas pode gerar o dever de indenizar.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Aquele que, ao agir em legítima defesa, pratica ato ilícito será obrigado a
indenizar.

(E) O agente que cause dano a terceiro, ainda que em decorrência de ato
praticado no exercício regular de um direito, deverá repará-lo



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE – SEFAZ/RR – Auditor Fiscal de Tributos Estaduais – 2021) Com
relação à prescrição e à decadência no direito civil, julgue os próximos itens.

I A prescrição representa a perda de um direito que não foi devidamente
exercido por seu titular ou sucessor dentro do prazo previsto pelo legislador.

II A renúncia prévia ao prazo prescricional somente será admitida se exercida
de forma expressa e por manifestação inequívoca.

III Os prazos prescricionais e decadenciais não correm contra os
absolutamente incapazes.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

IV De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as ações de natureza
indenizatória que tenham como causa de pedir atos de perseguição política
com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar
são imprescritíveis.

Estão corretos apenas os itens

a) I e II.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) I, III e IV.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - TJ/RJ – Analista Judiciário – 2021) No caso de solidariedade
ativa, a suspensão da prescrição em favor de um dos credores

a) favorece exclusivamente eventual credor incapaz, independentemente da
modalidade da obrigação.

b) imediatamente favorece também os cocredores, seja qual for a
modalidade da obrigação.

c) depende da concordância do devedor, seja qual dor a modalidade da
obrigação, para veneficiar outros credores.

d) somente beneficia outros credores se a obrigação for indivisível.

e) apenas nas obrigações de fazer e não fazer pode beneficiar outros
credores.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / DPE-AC – 2017) Em uma relação de consumo, foi estabelecido que o
pagamento deveria ser realizado de determinada maneira. No entanto, após
certo tempo, o pagamento passou a ser feito, reiteradamente, de outro modo,
sem que o credor se opusesse à mudança. Nessa situação, considerando-se a
boa-fé objetiva, para o credor ocorreu o que se denomina

(A) venire contra factum proprium.

(B) tu quoque.

(C) surrectio.

(D) supressio.

(E) exceptio doli.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / TRE-TO – 2017) No que se refere ao adimplemento das obrigações,
assinale a opção correta.

(A) Será inválido pagamento de dívida de menor que seja efetuado, de forma
ciente, pelo pai dele, ainda que demonstre que o benefício foi efetivamente
revertido em favor do incapaz.

(B) O pagamento da dívida deverá ser feito, em qualquer caso,
exclusivamente ao credor.

(C) Caso seja ofertada prestação diversa da que lhe é devida, o credor deverá
consentir em recebê-la, desde que seja mais valiosa que a original.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Devedor cuja dívida seja paga por terceiro e que, tendo ciência da perda
da pretensão do credor, se opuser ao adimplemento, não estará obrigado a
reembolsar o pagador.

(E) Terceiro não interessado que pague dívida em nome próprio se sub-
rogará nos direitos do credor.
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Prof. Cadu Carrilho

Direito Empresarial

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Analista (APEX)/Processos Jurídicos/2021
Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a circulação de serviços
é legalmente considerado
A) comerciante.
B) empresário.
C) empreendedor.
D) fornecedor.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Procurador do Estado/PGE-CE/2021
Com relação às regras de caracterização e de inscrição do empresário dispostas no Código
Civil de 2002, assinale a opção correta.
A) O concurso de auxiliares e colaboradores para o exercício de profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, caracteriza a atividade como empresária.
B) A associação futebolística em caráter habitual e profissional poderá inscrever-se no
registro público de empresas mercantis, hipótese em que será considerada como empresária,
para todos os efeitos.
C) É obrigatória a inscrição, no registro público de empresas mercantis da respectiva sede,
do empresário para o qual a atividade rural constitua sua principal profissão.
D) Não é dever do empresário averbar a constituição de estabelecimento secundário (filial,
sucursal ou agência) no registro público de empresas mercantis da respectiva sede social.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Auditor Fiscal/Aracaju-SE/2021
Pessoa jurídica de direito privado que visa obter lucro com a prestação de serviços técnicos
pelos seus próprios sócios possui natureza de
A) sociedade comum.
B) sociedade empresária.
C) sociedade em nome coletivo.
D) sociedade simples.
E) sociedade limitada.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Procurador do Estado/PGE-AL/2021
No que se refere às normas atinentes à administração da sociedade limitada constantes do Código Civil,
assinale a opção correta.
A) Relativamente à sociedade e aos terceiros, torna-se eficaz a renúncia realizada pelo administrador a partir
do momento da publicação da respectiva averbação no registro competente.
B) Instituído conselho fiscal na sociedade limitada, a atribuição de convocação de assembleia para deliberar
sobre modificação do contrato social é privativa do conselho fiscal, reputando-se ilegal eventual convocação
do administrador com tal finalidade.
C) A administração atribuída no contrato social a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que
posteriormente adquiram essa qualidade.
D) O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante a emissão de certificado
solicitado à junta comercial em que estiverem registrados os atos constitutivos da sociedade.
E) Enquanto o capital social não estiver integralizado, a designação de administradores não sócios dependerá
de aprovação da maioria dos sócios.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Procurador do Estado/PGE-CE/2021
Assinale a opção correta com referência às regras sobre a sociedade limitada dispostas no
Código Civil de 2002.
A) Quando omisso o contrato social, a cessão, total ou parcial, da quota de uma sociedade
limitada a quem seja sócio independerá da audiência dos demais sócios.
B) Poderá compor o conselho fiscal de sociedade limitada sócio residente no exterior.
C) A administração atribuída no contrato social a todos os sócios se estenderá de pleno direito
aos que posteriormente adquirirem a qualidade sócios.
D) Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato social de sociedade limitada, a
cessação do exercício do cargo somente se operará pelo término do prazo se, fixado no
contrato ou em ato separado, não houver recondução.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Auditor Fiscal/SEFAZ-RR/2021
Assinale a opção correta, acerca das responsabilidades dos sócios nas sociedades empresárias
personalizadas.
A) Na sociedade em nome coletivo, a responsabilização dos sócios pelas obrigações sociais
está limitada às suas respectivas quotas de participação.
B) Na sociedade em comandita simples, os comanditados respondem somente pelo valor de
suas quotas, enquanto os comanditários são responsáveis solidários pelas obrigações sociais
da sociedade.
C) Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
independentemente da integralização do capital social.
D) Na sociedade em comandita por ações, somente o acionista tem qualidade para
administrá-la e, como diretor, responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações da
sociedade.
E) Na sociedade anônima, a responsabilidade dos acionistas está limitada ao preço de
emissão das ações subscritas ou adquiridas.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Auditor Fiscal/Aracaju-SE/2021
A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão,
A) ter garantia real ou garantia flutuante, não podendo gozar de preferência.
B) ter garantia real ou garantia flutuante, desde que goze do direito de preferência, podendo
ou não ser subordinada aos demais credores da companhia.
C) ter apenas garantia flutuante, não podendo gozar de preferência.
ter garantia real ou garantia flutuante, desde que goze do direito de preferência e D) seja
subordinada aos demais credores da companhia.
E) ter apenas garantia real, não podendo gozar de preferência ou ser subordinada aos demais
credores da companhia.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Analista (APEX)/Processos Jurídicos/2021
A situação de uma companhia extinguir-se pela transferência do seu patrimônio a uma
sociedade já existente configura a chamada
A) incorporação.
B) transformação.
C) fusão.
D) cisão.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Auditor Fiscal/SEFAZ-RR/2021
O processo de reorganização societária pelo qual se unem duas ou mais sociedades para
formar uma sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações, denomina-
se
A) transformação.
B) incorporação.
C) fusão.
D) cisão.
E) consórcio.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Defensor Público/DP-PA/2022
Uma sociedade empresária de pequeno porte (EPP), com receita bruta anual de R$ 540.000, optante
pelo Simples Nacional, adquiriu 51% das cotas sociais de certa microempresa (ME), não optante do
Simples Nacional, com faturamento bruto anual de R$ 160.000. Nessa situação hipotética, de acordo
com o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a referida operação
acarretará
A) a manutenção do enquadramento originário, como ME e EPP, e a adesão de ambas ao Simples
Nacional.
B) a manutenção do enquadramento originário, como ME e EPP, e a exclusão da EPP do Simples
Nacional.
C) a alteração do enquadramento da ME para EPP e a adesão de ambas ao Simples Nacional.
D) a perda do enquadramento originário, de EPP e ME, de ambas as empresas e a exclusão do
Simples Nacional da EPP.
E) a alteração do enquadramento da EPP para ME e a adesão de ambas ao Simples Nacional.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

CESPE – Juiz/TJ-SC/2019
Para os efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006, observados os limites de receita bruta e
os demais requisitos legais, consideram-se como microempresas, além da sociedade
empresária,
A) a sociedade por ações, as cooperativas de consumo e o empresário.
B) a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário.
C) a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e as cooperativas
que não sejam de consumo.
D) a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário e as cooperativas que
não sejam de consumo.
E) a sociedade simples, a sociedade por ações e o empresário.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho
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