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Quanto às situações patrimoniais existentes, assinale a afirmativa correta.

a) Um fato permutativo com contas patrimoniais de Ativo e Passivo resultará numa
variação positiva ou negativa na situação líquida inicial

b) A equação fundamental da contabilidade de uma situação patrimonial favorável
será composta por Patrimônio Líquido igual a Ativo mais Passivo

c) O resultado do exercício, quando a despesa for maior que a receita, provocará um
patrimônio líquido negativo mesmo quando o patrimônio liquido apresentar saldo inicial
positivo

01. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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d) Uma situação líquida de passivo a descoberto é quando o saldo do Patrimônio
Líquido está negativo e o Ativo positivo

e) Uma situação patrimonial inconcebível é quando o Passivo é maior que o Ativo,
desde que o Ativo esteja positivo

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Os fatos contábeis podem ser permutativos, modificativos ou mistos, a depender do seu
efeito patrimonial.

Um exemplo de fato contábil modificativo é o registro do(a):
a) aquisição de móveis e utensílios;
b) compra de materiais para estoque;
c) depreciação de um veículo;
d) pagamento do principal de uma dívida;
e) recebimento por vendas a prazo.

02. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta.

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

03. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Assinale “V” para as afirmações verdadeiras e “F” para as afirmações falsas sobre o plano
de contas.

( ) É o conjunto de contas, previamente estabelecido, para orientar a execução da
contabilidade de uma empresa.

( ) O plano de contas é estruturado de forma ordenada e leva em consideração algumas
características fundamentais, tais como: tamanho da empresa, ramo de atividade, sistema
contábil (equipamentos contábeis), interesses dos usuários etc.

( ) Sem dúvida, quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a
contabilidade através do plano de contas.

( ) O plano de contas será elaborado de acordo com o objetivo de cada empresa, as
características do seu ramo ou setor de atividade.

04. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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( ) As pessoas que utilizam a contabilidade, sejam elas gerentes/administradores,
proprietários, governo e outros, são as maiores interessadas em definir que tipo de
informação desejam da contabilidade. Portanto, no momento da formulação do plano de
contas, não se poderia desprezar os interesses dos usuários.

Assinale a opção que indica a sequência CORRETA.
a) V – F – V – F – V.
b) V – V – V – V – V.
c) F – V – F – V – F.
d) V – V – V – V – F.
e) V – V – V – F – F.

Contabilidade
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Em relação aos ativos de uma entidade, assinale a afirmativa correta.

a) São representados por todos os bens e direitos da entidade.

b) A mensuração a valor de mercado é proibida.

c) A entidade deve ter a posse para reconhecê‐los.

d) Os ativos representam a origem de recursos próprios da entidade.

e) A entidade deve ter a expectativa de que eles irão trazer benefícios futuros para ela

05. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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O setor de contabilidade deve, ao final do mês, contabilizar a folha de pagamento da
entidade e, no início do mês seguinte, o pagamento dos salários. O lançamento no Diário dos
dois fatos – a apropriação da folha e o pagamento dos salários – serão, respectivamente,
a) D – Salários a Pagar, C – Despesas de Salário; e, D – Caixa, C – Salários a Pagar.
b) D – Despesas de Salários, C – Salários a Pagar; e, D – Salários a Pagar, C – Caixa.
c) D – Salários a Pagar, C – Despesas Administrativas; e, D – Banco, C – Salários a Pagar.
d) D – Caixa, C – Salários a Pagar; e, D – Despesas de Salários, C – Despesas Operacionais.
e) D – Despesas com pessoal, C – Caixa; e, D – Despesas Administrativas, C – Salários a

Pagar.

Prof. Silvio Sande

06. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Uma entidade liquidou uma obrigação incorrendo em juros moratórios por atraso; a
obrigação foi paga por débito na conta corrente da entidade. Nessa situação, assinale a
opção que apresenta corretamente o lançamento contábil de terceira fórmula que melhor
reflete o fato descrito.

A D – Fornecedores
C – Bancos conta movimento
C – Juros passivos a transcorrer

B D – Fornecedores
D – Bancos conta movimento
C – Despesa com juros

07. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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C D – Contas a pagar
D – Despesa com juros
C – Bancos conta movimento 

D D – Contas a pagar
C – Bancos conta movimento 
C – Despesa com juros 

E D – Obrigações a pagar
D – Juros passivos a transcorrer 
C – Bancos conta movimento 

Contabilidade
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Uma empresa vendeu, em março de X0, R$ 60.000 em estoque, para recebimento em 90
dias. A empresa descontou as duplicatas no banco, que cobrou juros de R$ 5.000 pela
antecipação. Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis a serem feitos pela
empresa, no momento de desconto das duplicatas.

a) D - disponibilidades: R$ 60.000;
C- duplicatas a receber: R$ 60.000.

b) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D - despesa financeira: R$ 5.000;
C - duplicatas a receber: R$ 60.000.

08. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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c) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D- despesa financeira: R$ 5.000;
C - duplicatas descontadas: R$ 60.000.

d) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D- juros a apropriar: R$ 5.000;
C- duplicata a receber: R$ 60.000.

e) D - disponibilidades: R$ 55.000;
D - juros a apropriar: R$ 5.000;
C- duplicatas descontadas: R$ 60.000.

Contabilidade
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Uma entidade adquiriu móveis planejados para sua sala de reuniões. Os móveis custaram R$
6.000 e o frete de R$ 200 foi pago pelo fornecedor. Além disso, a instalação dos móveis
teve um custo de R$ 600. Na ocasião, estimou- se que a remoção dos móveis no final do
contrato de locação do imóvel será de R$ 900.

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

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

09. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Em 31/12/2015, uma entidade obteve um empréstimo bancário no valor de 100 mil dólares,
com vencimento em 5 anos. Na data de obtenção do empréstimo, a cotação do dólar era de
R$ 3,90. Já o dólar projetado para a data de vencimento do empréstimo era de R$ 5,00.
Em 31/12/2016, a cotação do dólar era de R$ 3,20 e, em 31/12/2017, era de R$ 3,30.

Assinale a opção que indica o valor apresentado referente ao empréstimo bancário no
passivo da empresa, no balanço patrimonial de 31/12/2017.
a) R$ 170.000.
b) R$ 320.000.
c) R$ 330.000.
d) R$ 390.000.
e) R$ 500.000.

10. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Quando a moeda de apresentação das demonstrações contábeis difere da moeda funcional
da entidade, os resultados e a posição financeira da entidade, cuja moeda funcional não é
moeda de economia hiperinflacionária, devem ser convertidos para moeda de apresentação
diferente em cada demonstração apresentada, adotando-se os seguintes procedimentos:

a) Os ativos e os passivos devem ser convertidos pelas taxas de câmbio vigentes nas datas
de ocorrência das transações e as receitas e as despesas a taxa de câmbio de fechamento
na data da respectiva demonstração do resultado.

b) Os ativos e os passivos devem ser convertidos pela taxa de câmbio de fechamento na
data do respectivo balanço e as receitas e as despesas pelas taxas de câmbio vigentes nas
datas de ocorrência das transações

.

11. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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c) Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas devem ser convertidos utilizando-se as
taxas de câmbio vigentes nas datas de ocorrência das transações.

d) Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas devem ser convertidos utilizando-se a
taxa de câmbio de fechamento na data das respectivas demonstrações.

e) Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas devem ser convertidos utilizando-se a
taxa média do período.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

A Cia. A, situada no Brasil, tem o real como moeda funcional. O balanço inicial da sociedade
empresária, em 31/12/X0, era o seguinte:

Com o objetivo de gerar informações mais relevantes para os usuários residentes em outros
países, a sociedade empresária decidiu evidenciar também suas demonstrações contábeis em uma
moeda de apresentação diferente da moeda funcional, como abordado na NBC TG 02 (03) –
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Desse
modo, a Cia. A converteu suas demonstrações contábeis para a moeda dólar dos Estados Unidos.
No dia 31/12/X1, a Cia. A auferiu receitas de R$ 5.500 e despesas de R$ 1.100, ambas à vista.
As cotações do dólar, em 31/12/X0 e em 31/12/X1, eram, respectivamente, de R$ 5,00 e de R$
5,50.

12. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Assinale a opção que indica o valor do ajuste acumulado de conversão em dólares, apresentado no
balanço patrimonial da Cia. A, em seu patrimônio líquido, em 31/12/X1.

(A) Zero.

(B) US$145.

(C) US$800.

(D) US$1,455.

(E) US$1,600.

.

Contabilidade
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Em 31/12/16, a empresa Tico e Teco, apresentava as seguintes contas em seu Ativo:

13. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Dados:
Sabe-se que em 31/12/16, o Banco Paladium estava sendo liquidado.
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o saldo das
disponibilidades da empresa Tico e Teco em 31/12/16.
a) R$ 282.800,00
b) R$ 209.800,00
c) R$ 434.300,00
d) R$ 342.800,00
e) R$ 269.800,00

Contabilidade
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O Balancete de 31/7/2012 da empresa Alfa, apresentava os seguintes saldos de contas:

Pode-se afirmar que o total do Ativo Circulante a ser evidenciado no Balanço Patrimonial nessa data é
de:
a) $ 76.000,00.
b) $ 80.000,00.
c) $ 82.000,00.
d) $ 77.000,00.
e) $ 79.000,00.

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

15. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Em 01/01/2014 uma empresa adquiriu R$ 1.000,00 em estoques à vista com ICMS
incidente de 18%.

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

Assinale a correta escrituração da venda do estoque.

16. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Na demonstração do resultado do exercício de uma entidade, as despesas operacionais
incluem despesas de vendas e despesas administrativas.

Assinale a opção que indica uma despesa administrativa.

a) Propaganda e publicidade.

b) Honorários da auditoria externa.

c) Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa.

d) Com juros.

e) Com comissões.

17. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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A Cia. ABC é contribuinte dos impostos estaduais e municipais. A sociedade empresária apresentou
os saldos a seguir, em 31/12/2017.

18. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o resultado bruto da Cia. ABC, em
31/12/2017.

a) R$ 37.000.

b) R$ 45.000.

c) R$ 49.000.

d) R$ 85.000.

e) R$ 109.000.

31
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• Caixa e bancos: 30.000
• Clientes a receber em 180 dias: R$100.000
• Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa: R$3.000
• Aluguel antecipado apropriado mensalmente de modo linear por 18 meses: R$54.000
• Direito de 3 anos sobre a folha de pagamento de outras entidades: R$90.000
• Carro usado para transportar funcionários: R$40.000  Depreciação acumulada do carro:
R$10.000
• Aplicação financeira com prazo de resgate de 720 dias: R$50.000
• Contas a receber relativas à venda de móveis do escritório para recebimento em 390 dias:
R$45.000
• Dividendos a receber em 90 dias: R$12.000

19. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Assinale a alternativa correta em relação ao seu balanço patrimonial.

a) O ativo circulante é de R$139.000.

b) O ativo circulante é de R$205.000.

c) O ativo realizável a longo prazo é de R$113.000.

d) Os investimentos são de R$50.000.

e) O ativo imobilizado é de R$75.000.

33
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Relacione as reservas previstas na Lei nº 6.404/76 às respectivas finalidades.

1. Reserva legal
2. Reserva estatutária
3. Reserva para contingências
4. Reserva de capital
( ) É criada pelo estatuto com indicação precisa e completa de sua finalidade; os critérios
para determinar a parcela anual dos lucros líquidos destinados à sua constituição; e o limite
máximo da reserva.

( ) Pode ser utilizada, dentre outras hipóteses, para resgate, reembolso ou compra de ações;
resgate de partes beneficiárias; incorporação ao capital social; pagamento de dividendo a
ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada.

20. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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( ) É formada por destinação de parte do lucro líquido, mediante deliberação da assembleia-
geral, por proposta dos órgãos da administração. Tem por finalidade compensar, em
exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor
possa ser estimado.

( ) Tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada
para compensar prejuízos ou aumentar o capital. É constituída pela aplicação de 5% (cinco
por cento) do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação, não excedendo
20% (vinte por cento) do capital social.

Assinale a alternativa que indica a relação correta, de cima para baixo.
a) 1 – 3 – 2 – 4
b) 1 – 4 – 2 – 3
c) 4 – 2 – 3 – 1
d) 2 – 4 – 3 – 1
e) 4 – 3 – 2 – 1

35
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Uma empresa declarou a distribuição de R$300.000 de dividendos, relativos ao exercício de
X1. Do valor, R$200.000 correspondiam ao dividendo mínimo obrigatório, e R$100.000
correspondiam a dividendos adicionais. Assinale a alternativa que indique a apresentação
dos dividendos adicionais nas demonstrações contábeis da empresa.

a) Passivo Circulante no Balanço Patrimonial
b) Passivo não Circulante no Balanço Patrimonial
c) Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial
d) Despesa operacional na Demonstração do Resultado do Exercício
e) Despesa financeira na Demonstração do Resultado do Exercício

21. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Considere as informações a seguir, relativas à Cia Novo Tempo:

Balanço Patrimonial

22. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Informações adicionais:

a) o aumento de capital foi efetivado em dinheiro;
b) as despesas financeiras foram pagas no exercício;
c) as despesas com seguros referem-se às apropriações de despesas pagas
antecipadamente.

O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais da Cia Novo Tempo (Quadro), no
exercício de 20x2, foi de:
a) 500,00;
b) 800,00;
c) 1.200,00;
d) 1.600,00;
e) 2.200,00.

39
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Uma sociedade empresária possuía, em 31/12/2016, dois terrenos, um destinado à venda e outro
ao uso. O primeiro estava contabilizado por R$ 100.000 no Ativo Circulante como estoque. Já o
segundo, estava contabilizado por R$ 100.000 no Ativo Imobilizado.
Com o objetivo de valorização do capital, em 2017, a sociedade empresária transferiu os dois
terrenos para a conta Propriedade para Investimento, passando a contabilizá-los pelo valor justo,
que era de R$ 120.00 e de R$ 180.000.
Assinale a opção que indica os lançamentos corretos feitos pela sociedade empresária no momento
da transferência dos terrenos.

a) D - Propriedade para investimento: R$ 120.000;
C - Ativo Circulante: R$ 100.000;
C - Receita: R$ 20.000;
D - Propriedade para investimento: R$ 180.000;
C - Ativo Imobilizado: R$ 100.000;
C - Ajuste de Avaliação Patrimonial: R$ 80.000.

23. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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b) D - Propriedade para investimento: R$ 120.000;
C - Ativo Circulante: R$ 100.000;
C - Receita: R$ 20.000;
D - Propriedade para investimento: R$ 180.000;
C - Ativo Imobilizado: R$ 100.000;
C - Receita: R$ 80.000.

C) D - Propriedade para investimento: R$ 120.000;
C - Ativo Circulante: R$ 100.000;
C - Ajuste de Avaliação Patrimonial: R$ 20.000;
D - Propriedade para investimento: R$ 180.000;
C - Ativo Imobilizado: R$ 100.000;
C - Ajuste de Avaliação Patrimonial: R$ 80.000.

.
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d) D - Propriedade para investimento: R$ 120.000;
C - Ativo Circulante: R$ 100.000;
C - Ajuste de Avaliação Patrimonial: R$ 20.000;
D - Propriedade para investimento: R$ 180.000;
C - Ativo Imobilizado: R$ 100.000;
C - Receita: R$ 80.000.

e) D - Propriedade para investimento: R$ 120.000;
C - Ativo Circulante: R$ 100.000;
C - Ganho: R$ 20.000;
D - Propriedade para investimento: R$ 180.000;
C - Ativo Imobilizado: R$ 100.000;
C - Ganho: R$ 80.000.

Contabilidade
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Uma entidade necessitava comprar uma ambulância para ser utilizada por seus empregados
em emergências. O valor da ambulância era de R$ 400.000.

Em 01/01/X0, o Governo Estadual concedeu à entidade uma subvenção enquadrada no
Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais, no valor de
R$ 100.000, para a compra da ambulância. A entidade cumpriu as exigências aplicáveis e
adquiriu a ambulância. A vida útil estimada da ambulância era de 5 anos e ela era
depreciada pelo método da linha reta, não sendo considerado valor residual.

24. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Em relação ao tratamento contábil da subvenção nas demonstrações contábeis da entidade,
assinale a afirmativa correta.

(A) Reconhecimento de Receita de R$ 20.000 durante cinco anos, a partir de X0.
B) Reconhecimento de Receita de R$ 100.000, em X0.

(C) Reconhecimento de ativo realizável a longo prazo de R$ 100.000, amortizados em 5 anos
(D) Reconhecimento de ativo intangível de R$ 100.000, amortizados em 5 anos.
(E) Reconhecimento de ativo imobilizado de R$ 100.000.

Prof. Silvio Sande
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A Cia. Alfa efetuou uma venda a prazo no valor de R$ 10.000 para recebimento em parcela
única, com vencimento em três anos. Caso a venda fosse efetuada à vista, de acordo com opção
disponível, o valor da venda teria sido de R$ 7.513. A taxa considerada na transação (10%)
corresponde à taxa de mercado, na data da transação.
Considere as informações do texto e suponha que a Cia. Alfa desejasse apurar o valor justo
daquela transação ao final do primeiro ano, após a venda, momento em que a taxa foi
alterada para 12%.
Nesse cenário, o valor justo das contas a receber, calculado mediante o ajuste a valor presente
nessa nova data e com a atual condição de mercado, equivale a:
a) R$ 6.611;
b) R$ 7.972;
c) R$ 8.264;
d) R$ 8.800;
e) R$ 9.091.

25. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) — Operações de Arrendamento
Mercantil —, uma operação de arrendamento mercantil de longo prazo que não tenha
como ativo subjacente um bem de baixo valor deve ser reconhecida no ativo da
arrendatária mediante o registro do

a) direito de uso do bem arrendado pelo seu valor de custo.
b) bem arrendado pelo seu valor de custo.
c) direito de uso do bem arrendado pelo seu valor justo.
d) direito de uso do bem arrendado pelo valor presente das contraprestações a pagar.
e) bem arrendado pelo valor presente das contraprestações a pagar.

26. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Em 30/12/X1, a sociedade empresária X definiu que irá descontinuar sua atual fábrica.
Na data, esse ativo tinha valor contábil de R$ 100.000. O valor de venda foi estimado
em R$ 140.000. Ainda, foi previsto que a construção da nova fábrica iria demorar
quatro meses, momento em que a fábrica antiga deixaria de ser usada.
Assinale a opção que indica a apresentação e a mensuração da fábrica no balanço
patrimonial da sociedade empresária X, em 31/12/X1.

(A) Ativo não Circulante mantido para a venda: R$ 100.000.
(B) Ativo Imobilizado: R$ 100.000.
(C) Ativo não Circulante mantido para a venda: R$ 140.000.
(D) Ativo Imobilizado: R$ 140.000.
(E) Propriedade para Investimento: R$ 140.000.

27. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Os efeitos contábeis resultantes do caso de revisão de vida útil e valor residual de um
equipamento classificado como ativo imobilizado, devem ser tratados:

a) prospectivamente, por ser uma mudança de estimativa;
b) prospectivamente, por ser uma mudança de política contábil;
c) retrospectivamente, por ser uma mudança de estimativa;
d) retrospectivamente, por ser um evento subsequente que gera ajustes;
e) em notas explicativas, por ser um evento subsequente que não gera ajustes.

28. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração do Valor Justo, a mensuração
do valor justo presume que a transação para a venda do ativo ou transferência do passivo
ocorra em primeiro lugar no mercado principal para o ativo ou passivo.

Na ausência de evidência ao contrário, presume-se que o mercado principal é o mercado
a) no qual a entidade normalmente realizaria a transação para a venda do ativo ou para a

transferência do passivo.
b) em que a transação é mais vantajosa para a entidade.
c) geograficamente mais perto de onde acontecem as transações.
d) no qual a entidade realizou transações nos exercícios passados.
e) no qual os principais concorrentes da entidade geralmente realizam suas transações.

29. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, o
objetivo principal da maioria das entidades do setor público é o de

a) gerar retorno financeiro.
b) ser auto sustentável.
c) gerar empregos.
d) prestar serviços à sociedade.
e) contribuir para o desenvolvimento do país.

30. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)

De acordo com a Resolução CFC NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do
Setor Público, assinale a opção que indica os usuários primários do relatório contábil de
propósito geral das entidades do setor público.

a) As entidades de auditoria pública.
b) As agências reguladoras e supervisoras.
c) Os órgãos centrais de orçamento e controle.
d) As entidades emprestadoras de recursos e de fomento.
e) Os cidadãos que recebem os serviços de entidades do setor público.

31. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) Estrutura Conceituai, apresenta as
características qualitativas da informação incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Gera
das Entidades do -Setor Público RCPG). Contudo, apresenta também, as restrições acerca destas
informações. Considerando o disposto na NBC TSP Estrutura Conceitual quais são as restrições as
lnformações contidas nos RCPGs:

a) Relevância e Materialidade.
b) Materialidade e Custo Benefício.
c) Custo Beneficio e Fidedignidade.
d) Compreensibilidade e Oportunidade.
e) Materialidade e Tempestividade

32. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)

Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) geram
informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação
contábil. Assinale a alternativa que aponta as características qualitativas que estão incluídas nos
RCPGs segundo a NBC TSP Estrutura Conceitual.

a) Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade
e verificabilidade.
b) Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade
e essência sobre a forma.
c) Essência sobre a forma, verificabilidade, representação fidedigna, compreensibilidade,
tempestividade e comparabilidade.
d) Compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade, verificabilidade, relevância e
representação aparente.

33. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)
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O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam, do modo mais adequado, o custo
dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, sendo úteis
para a prestação de contas, para a responsabilização e para a tomada de decisão. De
acordo com as orientações quanto às bases de mensuração para o passivo previstas na NBC
TSP – estrutura conceitual, julgue os itens a seguir.
I São bases de mensuração para o passivo o custo de reposição e o custo histórico.
II São bases de mensuração para o passivo o custo de liberação e o preço presumido.
III São bases de mensuração para o passivo o preço líquido de venda e o custo de
substituição.

34. (Revisão de Véspera SEFAZ Ba)

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas o item II está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.
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Resumo das bases de mensuração dos ativos Resumo das bases de mensuração dos passivos

Prof. Silvio Sande

NBC TSP - Estrutura Conceitual

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

57

58



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

OBRIGADO

Prof. Silvio Sande

LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª. Adriana Figueiredo

Revisão em 21 questões 
e 6 apostas

Profª Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização
interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de
tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos
de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos.
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e
verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de
coesão textual.
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Profª Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ortografia.
Acentuação gráfica.
Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação.
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística:
norma culta.
Observação: os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista
textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na
estruturação significativa dos textos.

Profª. Adriana Figueiredo

Elementos de construção do 
texto e seu sentido: organização 

interna

63

64



ORGANIZAÇÃO INTERNA: 
ARGUMENTAÇÃO

“Justiça é consciência, não uma consciência pessoal, mas a consciência de toda a
humanidade. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias
consciências normalmente reconhecem também a voz da justiça.” (Alexander
Solzhenitsyn)

A afirmação que está de acordo com a estruturação e a significação desse
pensamento é:

(A) a conjunção “mas” mostra uma oposição entre “consciência” e “consciência de
toda a humanidade”;

(B) ao dizer que justiça é a consciência de toda a humanidade, o autor mostra uma
marca da justiça: a imparcialidade;

01. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração
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(C) o segmento “não uma consciência pessoal” corrige o erro do emprego do termo
“consciência” no trecho anterior;

(D) o segundo período amplia a informação do texto, uma espécie de consequência
da afirmação anterior;

(E) o termo “normalmente” indica que o processo de reconhecimento ocorre de
forma particular em cada cidadão.

01. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração

O ex-presidente americano Theodore Roosevelt disse certa vez que “A justiça não
consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e
sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o errado”.

Sobre a significação e a estruturação dessa frase, a afirmação correta é:

(A) defende o que deve ser a verdadeira justiça, com argumentos;

(B) critica a neutralidade como posição inútil diante dos fatos;

(C) afirma que a indiferença é o pior de todos os males;

(D) informa que não tomar posição é pior que defender o erro;

(E) mostra que há dificuldades na defesa do certo contra o errado.

02. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa
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APOSTA 1

TESE É A IDEIA PRINCIPAL DO TEXTO (e não 
secundária!) E CONTÉM MODALIZADOR. 

NORMALMENTE, A TESE VEM NO  INÍCIO DO TEXTO.

ORGANIZAÇÃO INTERNA: DEDUÇÃO E 
INDUÇÃO
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DEDUÇÃO
E

INDUÇÃO

DEDUÇÃO/ MÉTODO 
DEDUTIVO

Prof. Adriana Figueiredo

INDUÇÃO/ MÉTODO 
INDUTIVO

“Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia 
chegou em casa dizendo que vira no 
campo dois dragões cuspindo fogo e 

lendo fotonovelas.”

Um dia Paulo chegou em casa dizendo 
que vira no campo dois dragões 

cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Era 
um grande mentiroso. 

GERAL → PARTICULAR

PARTICULAR → GERAL

Texto 1 – O tribunal do júri

“São pagos todos os que compõem o tribunal do júri. O presidente, o procurador da
justiça, os advogados, os porteiros, possivelmente as testemunhas; a que título só os
jurados, que deixam seus negócios, hão de trabalhar de graça?” (Machado de Assis)

Na argumentação de Machado de Assis (texto 1) foi utilizado um processo de
raciocínio que:

A) parte do geral para o particular, caracterizando o que se denomina método
dedutivo;

03. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo - Área 
de Ministério Público de Contas
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B) cita um depoimento de autoridade incontestável para, em seguida, propor
obediência a esse depoimento;

C) demonstra historicamente uma verdade para mostrar o que questiona como um
absurdo;

D) indica uma situação particular, generalizando-a, o que se denomina método
indutivo;

E) cria uma situação absurda para opor-se a ela.

03. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo - Área 
de Ministério Público de Contas

“Quando se julga por indução e sem o necessário conhecimento dos fatos, às vezes
chega-se a ser injusto até mesmo com os malfeitores.”

O raciocínio abaixo que deve ser considerado como indutivo é:

(A) Os funcionários públicos folgam amanhã, por isso meu marido ficará em casa;

(B) Todos os juízes procuram julgar corretamente, por isso é o que ele também
procura;

(C) Nos dias de semana os mercados abrem, por isso deixarei para comprar isso
amanhã;

04. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração
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(D) No inverno, chove todos os dias, por isso vou comprar um guarda-chuva;

(E) Ontem nevou bastante, por isso as estradas devem estar intransitáveis.

04. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração

Profª. Adriana Figueiredo

Elementos de construção do 
texto e seu sentido: 

interpretação 
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• RECORRÊNCIA: Diz respeito aos processos
geradores de significação.

• INFERÊNCIA: Refere-se à decodificação dos
significados dos componentes textuais.

ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO 
TEXTO E SEU SENTIDO: RECORRÊNCIA
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“Todos aqueles que devem deliberar sobre quaisquer questões devem manter-se
imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo.”

Tratando-se de um pensamento dirigido àqueles que julgam, o seu autor
recomenda que eles:

(A) pratiquem a caridade em relação ao próximo;

(B) deixem de lado, no julgamento, questões pessoais;

(C) não abandonem o sentimento ao julgarem;

(D) considerem sempre a realidade do próximo;

(E) privilegiem sempre a verdade.

05. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração

“Aquele que não sabe aproveitar a sorte quando ela vem não deve se queixar
quando ela passa.”

Essa frase de Cervantes significa que:

(A) nem todos têm a mesma sorte na vida;

(B) algumas pessoas vivem queixando-se da sorte;

(C) a felicidade bate à porta de todos;

(D) a sorte passa para os que não a merecem;

(E) a sorte sempre passa para os que perdem oportunidades.

06. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa
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ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO 
TEXTO E SEU SENTIDO: INFERÊNCIA

“Também leio livros, muitos livros: mas com eles aprendo menos do que com a
vida. Apenas um livro me ensinou muito: o dicionário. Oh, o dicionário, adoro-o.
Mas também adoro a estrada, um dicionário muito mais maravilhoso.”

Depreende-se desse pensamento que seu autor:

(A) nada aprende com os livros, com exceção do dicionário;

(B) deve tudo que conhece ao dicionário;

(C) adquire conhecimentos com as viagens que realiza;

(D) conhece o mundo por meio da experiência de vida;

(E) constatou que os dicionários registram o melhor da vida.

07. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração
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“Você tem o teu caminho, eu tenho o meu. Quanto ao caminho certo, o correto, o
único caminho, não existe.”

Com esse pensamento, o filósofo Nietzsche quer dizer que:

(A) Nem sempre os homens seguem o caminho certo;

(B) O único caminho correto é o que leva a Deus;

(C) Cada um tem seu próprio caminho e todos estão errados;

(D) Caminhos diferentes podem levar à verdade;

(E) O mundo é um espaço de caminhos errados.

08. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa

ENUNCIADOS MAIS 
COMUNS DE INFERÊNCIA

ENUNCIADOS MAIS 
COMUNS DE RECORRÊNCIA

DE ACORDO COM O TEXTO, CONFORME O TEXTO, 
O TEXTO MOSTRA...

DEPREENDE-SE, INFERE-SE, O TEXTO INDICA, O 
AUTOR ALUDE A...

APOSTA 2
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Profª. Adriana Figueiredo

Semântica: sentido e emprego 
dos vocábulos

SEMÂNTICA: AMBIGUIDADE
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A AMBIGUIDADE ocorre quando um texto tem mais de um
sentido possível.

• DUPLO REFERENTE - Pedro avisou a mãe que acabara de almoçar.

• PREPOSIÇÃO DE – A investigação do delegado foi iniciada.

• VOCABULAR - Disse que estava perto do banco.

“Os homens prudentes, pelos casos passados e pelos presentes, julgam os que
estão por vir.”
Essa frase pode apresentar ambiguidade, já que o segmento “os que estão por vir”
pode referir-se a “homens” ou a “casos”.

A frase abaixo em que há uma ambiguidade possível é:

(A) Para quem é pouca coisa, basta-lhe pouca coisa;

(B) Convicções são mais perigosas para a verdade do que as mentiras;

(C) A ironia é uma tristeza que não pode chorar e rir;

(D) O covarde e o corajoso mostram o seu medo;

(E) Eu achei que estava errado uma vez, e estava mesmo errado.

09. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa
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COERÊNCIA

“Lógica: a arte de pensar de acordo com as limitações e as incapacidades da falta
de compreensão humana.”

A frase abaixo que respeita as regras lógicas do conhecimento é:

(A) Você tem de prestar muita atenção se não souber para onde está indo, porque
você pode não chegar lá;
(B) É melhor chegar três horas mais cedo do que atrasado um minuto;
(C) Não tenho preconceito. Odeio todo mundo igualmente;
(D) Aborrecemo-nos porque nos divertimos em demasia;
(E) Consenso é quando nós temos uma discussão e eu decido.

10. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa
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“Os regimes que reprimem a liberdade da palavra, por se incomodarem com a
liberdade que ela difunde, fazem como as crianças que fecham os olhos para não
serem vistas.”

Sobre esse pensamento, é correto afirmar que:

(A) o segmento “que reprimem a liberdade da palavra” explica o termo anterior;
(B) o termo “da palavra” marca o paciente de “liberdade”;
(C) “por se incomodarem com a liberdade que ela difunde” indica a consequência
da repressão da liberdade da palavra;
(D) a comparação com as crianças marca uma atitude infantil dos regimes citados;
(E) “que fecham os olhos para não serem vistas” mostra uma ação claramente
irracional.

11. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração

Profª Adriana Figueiredo

COERÊNCIA = LÓGICA

APOSTA 3
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Profª. Adriana Figueiredo

Semântica: emprego de tempos e 
modos dos verbos em português

“Faça-se justiça, ainda que o mundo pereça.”

A frase em que a forma verbal sublinhada tem o mesmo valor da que foi
sublinhada acima é:

(A) Não se deseja o que não se conhece;

(B) Morrer-se pela pátria é a sorte mais bela;

(C) Sempre se está só em tempos nublados;

(D) O que se orgulha de sua linhagem elogia o alheio;

(E) Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.

12. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa
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A frase em que o emprego do gerúndio mostra adequação é:

A) Entrou na sala, sentando-se na primeira fila;

B) Nasceu em Curitiba, sendo filho de imigrantes;

C) Repreendeu a torcida, condenando as ofensas;

D) Desceu as escadas, chegando rapidamente ao térreo;

E) Saiu da festa, pegando um táxi na porta.

13. FGV - 2020 - IBGE - Coordenador Censitário Subárea -
Reaplicação

APOSTA 4

O GERÚNDIO DEVE SER USADO PARA INDICAR AÇÃO 
CRONOLOGICAMENTE SIMULTÂNEA À AÇÃO DA OUTRA 

ORAÇÃO.

Ex.: Entrou no palco cantando.
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MAU USO DO 
GERÚNDIO

BOM USO DO 
GERÚNDIO

Os sacerdotes discutiam a sentença, comendo no átrio.

O neto discutiu, argumentando com a tradição.

Todos prestavam atenção no prisioneiro, olhando para ele. 

Nasceu em Aracaju, sendo filho de imigrantes

O pecador fez o pedido, recebendo o oráculo a seguir.

O consulente entrou no templo, ocupando o primeiro banco.

Profª. Adriana Figueiredo

Morfologia: reconhecimento, 
emprego e sentido das classes 

gramaticais
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MORFOLOGIA: ADJETIVOS

RELAÇÃO

QUALIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICA

ADJETIVOS

“vinho chileno”, “energia nuclear”

“bom piloto”, “restaurante modesto”

“dia escuro”, “livro grosso”
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Nos pares abaixo, o adjetivo que NÃO pode ser classificado entre os adjetivos de
relação é:

A) maioridade penal;

B) violência sexual;

C) reforma geral;

D) más condições;

E) sistema penitenciário.

14. FGV - TCM-SP - Agente de Fiscalização - Ciências Contábeis 

Profª. Adriana Figueiredo

Sintaxe: mecanismos de coesão 
textual
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MECANISMOS DE COESÃO TEXTUAL: 
CONJUNÇÕES “MAS” e “E”

VALORES 
SEMÂNTICOS DA 

CONJUNÇÃO E
OPOSIÇÃO

ADIÇÃO Na viagem visitou o parque e conheceu o 
museu.

Bebeu a garrafa de água e ainda tinha sede.

CONCLUSÃO Saiu tarde e chegou atrasado.
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“É melhor ser pouco inteligente com temor do que rico em prudência, mas
transgressor da lei.”

Nessa frase, a conjunção MAS indica oposição; a frase abaixo em que essa mesma
conjunção indica adição é:

(A) Os covardes duram mais, mas vivem menos;

(B) As coisas não mudam, mas nós mudamos;

(C) Os tabus são feitos para serem quebrados, mas nem todos fazem isso;

(D) Mudam de corpo, mas não de alma;

(E) O universo é a mudança, mas a vida é o que o pensamento faz dessa mudança.

15. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Chegaram todos atrasados; além disso, não trouxeram as encomendas.

Nessa frase, aparece o conector “além disso” com valor de adição; a frase abaixo
em que NÃO há um conector do mesmo valor aditivo é:

(A) Além de usar máscara, os passageiros dos ônibus deviam estar mais separados
uns dos outros;

(B) Ainda por cima, as pessoas parecem considerar que a pandemia já acabou;

(C) Corria o risco de contrair a doença e mesmo assim não se importava;

(D) Nem a máscara nem o álcool protegem integralmente contra a Covid;

(E) Não só a pandemia não terminou, como também novas cepas são esperadas

16. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração
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Profª. Adriana Figueiredo

Pontuação

VÍRGULA DESLOCAMENTO

Encontrei meus amigos no parque.

No parque, encontrei meus amigos.

Encontrei, no parque, meus amigos.

Saiu de casa bem cedo para que evitasse o atraso. 

Para que evitasse o atraso, saiu de casa bem cedo.

Saiu de casa, para que evitasse o atraso, bem cedo. 
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DOIS-PONTOS

EXPLICAÇÃO OU 
ESCLARECIMENTO

Conquistara o que mais desejava: a aprovação 
no concurso.

ENUMERAÇÃO Trouxe do mercado: frutas, legumes e pães.

TRAVESSÃO ÊNFASE Machado Assis – grande romancista 
brasileiro – também escreveu contos.
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“À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi que havia duas
maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação reagir com amargura
ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa eu decidi seguir o
último curso.” (Martin Luther King Jr.)

Esse pensamento se encontra sem os sinais de pontuação adequados. Uma das
maneiras correta e adequada de pontuá-lo é:

(A) À medida que meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas
maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação – reagir com
amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi
seguir o último curso.

17. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa

(B) À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi que havia duas
maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação: reagir com
amargura, ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi
seguir o último curso.

(C) À medida que meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas
maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação – reagir com
amargura ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa, eu decidi
seguir o último curso.

17. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa
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(D) À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi que havia duas
maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação – reagir com
amargura, ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa: eu decidi
seguir o último curso.

(E) À medida que, meus sofrimentos aumentavam, logo percebi que havia duas
maneiras pelas quais eu poderia responder à minha situação, reagir com amargura
ou procurar transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi seguir o
último curso.

17. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa

O filósofo francês Pascal afirmou que: “A imaginação tem todos os poderes: ela faz
a beleza, a justiça e a felicidade, que são os maiores poderes do mundo”.

O pensamento acima é dividido em duas partes, separadas pelo emprego dos dois
pontos. A segunda parte mostra:

(A) o esclarecimento sobre como atua a imaginação;

(B) uma enumeração dos poderes da imaginação;

(C) uma explicação dos termos da parte anterior;

(D) a consequência da oração anterior;

(E) uma definição do que é a imaginação.

18. FGV - 2022 - TJDFT - Técnico Judiciário - Área Administrativa
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Profª. Adriana Figueiredo

Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo

REESCRITA DE FRASES: PARALELISMO
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PARALELISMO SINTÁTICO é a simetria de estruturas 
sintáticas nas orações.

Ex.: Gosta de cantar, dançar e se divertir.

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência da inteligência
humana, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder
conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua pequenez.”

Os termos desse pensamento mostram paralelismo perfeito nos seguintes
segmentos:

(A) “Não há nada” / “como o fato”;
(B) “que demonstre” / “de ele poder conhecer”;
(C) “a grandeza e a potência da inteligência humana” / “a superioridade e a
nobreza do homem”;
(D) “poder conhecer” / “compreender por completo”;
(E) “como o fato de ele poder conhecer” / “compreender por completo e sentir
fortemente”.

19. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração
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Profª Adriana Figueiredo

ERROS DE PARALELISMO

• Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.

• É melhor conhecer algumas das perguntas do que todas as respostas.

• “Quando se nega a alguém a oportunidade de tomar decisões importantes,
ele começa a achar importantes as decisões que lhe permitem tomar.”

APOSTA 5

Profª. Adriana Figueiredo

INTERROGAÇÃO INDIRETA
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Quando perguntamos algo a alguém, podemos fazê-lo de forma direta ou indireta,
sendo uma escolha do enunciador diante do quadro geral da situação comunicativa.
A frase abaixo que mostra uma interrogação indireta é:

A) Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer;

B) Não sei por que ser humilde, quando se tem uma opinião própria;

C) Quando não há nenhum vento, reme;

D) Alguns homens veem as coisas como são e dizem “Por quê?” Eu sonho com as
coisas que nunca foram e digo “Por que não?”;

E) Sempre dizem que o tempo muda as coisas, mas quem tem que mudá-las é você!

20. FGV - 2021 - PC-RJ - Perito Criminal - Engenharia Civil 

“A arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma arte de mestres do
que discípulos; é preciso já ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que
não se sabe.”

A frase abaixo que mostra uma interrogação, ainda que indireta, é:

(A) Sei o porquê de ele ter chegado atrasado;

(B) Vi quando o táxi capotou;

(C) Desconheço onde ele mora;

(D) Vi como ela fez isso;

(E) Queria conhecer todas as respostas.

21. FGV - 2022 - TJDFT - Analista Judiciário - Administração
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Profª Adriana Figueiredo

Na INTERROGAÇÃO INDIRETA, há marcas que indicam uma questão
contida no período. Procure por palavras que indiquem dúvida ou
desconhecimento e por pronomes interrogativos (QUE/O QUAL,
QUEM, QUANTO, QUANDO).

Ex.: Não sei quando ela volta./ Diga com quem se encontrou.

APOSTA 6

FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

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

Profª. Adriana Figueiredo
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Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo

OBRIGADA!

Professora: Adriana Figueiredo
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª. Nelma Fontana

Organização do Estado: organização político-administrativa; divisão de
competências; União; Estados; Distrito Federal; e Municípios. Administração
Pública: disposições gerais e servidores públicos.
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(2022/FGV/TJDFT/Analista Judiciário) Após ampla mobilização dos
proprietários de farmácias, que argumentavam com a reduzida margem de
lucro oferecida pela maioria dos medicamentos, o Estado Alfa promulgou a Lei
nº XX, que autorizou a comercialização de produtos de uso comum (rectius:
artigos de conveniência) nas farmácias. Esse diploma normativo desagradou
sobremaneira os proprietários de mercados e mercearias. Ao consultarem um
emérito constitucionalista, foi-lhes informado, corretamente, que a Lei nº XX
é:

(A) constitucional, pois compete privativamente aos Estados legislar sobre
saúde;

(B) inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre saúde;

(C) constitucional, desde que sejam observadas as normas gerais editadas pela
União;

(D) inconstitucional, pois compete privativamente aos Municípios legislar
sobre assuntos de interesse local;

(E) inconstitucional, pois matérias afetas à vigilância sanitária atraem a
competência administrativa da União e, por via reflexa, sua competência
legislativa.
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Poder Executivo. Formas e sistemas de governo.

Ministério Público.
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(2022/FGV/MPE-BA) O Ministério Público do Estado da Bahia recebeu
representação dando conta de que o supermercado Beta, de forma recorrente,
estava vendendo alimentos impróprios para o consumo e fora da validade. Na
esfera extrapenal, o Ministério Público instaurou o procedimento próprio
cabível e reuniu provas ratificando os fatos noticiados.

Assim sendo, deve o promotor de Justiça:

A) impetrar mandado de segurança individual em face do supermercado Beta;

B) impetrar mandado de segurança coletivo em face do supermercado Beta;

C) ajuizar representação de inconstitucionalidade em face do supermercado
Beta;

D) ajuizar ação civil pública em face do supermercado Beta;

E) ajuizar ação popular em face do supermercado Beta.

Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública.
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(2022/FGV/PC-RJ) João, estudioso do Direito Constitucional e da área de
segurança pública, deparou-se com a existência de zonas de possível conflito
na atuação da polícia federal e das polícias civis.

Ao fim de suas reflexões, concluiu, corretamente, que, de acordo com a
sistemática constitucional:

A) ambas as polícias possuem competência concorrente na apuração de
infrações penais, distinguindo-se apenas em relação ao ente federativo
mantenedor;

B) as atribuições da polícia federal estão previstas, de maneira exaustiva, na
ordem constitucional, não podendo ser ampliadas pela lei;

C) à polícia federal compete apurar as infrações penais praticadas em
detrimento das sociedades de economia mista da União;

D) à policia federal compete apurar as infrações penais praticadas em
detrimento da ordem social;

E) à polícia federal compete apurar toda e qualquer infração penal com
repercussão interestadual.
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Ordem social: seguridade social; meio ambiente; família, criança, adolescente,
jovem e idoso.

(2022/FGV/SSP-AM) Com o objetivo de combater o desenvolvimento de uma
base de valores patriarcal, na qual a mulher ocupe uma posição de
inferioridade, sofrendo constantes violências no ambiente familiar, um grupo
de Deputados Federais apresentou projeto de lei ordinária dispondo que as
decisões da mulher, na educação dos filhos, teriam preeminência, devendo ser
sempre acatadas pelo homem.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o referido projeto é

A) constitucional, considerando que a própria Constituição da República
autoriza o tratamento diferenciado, em prol da mulher, para se construir a
igualdade material com o homem.

B) constitucional, considerando que a educação de crianças e adolescentes
deve estar lastreada em uma base de valores humanitária, com preeminência
da igualdade de gênero.
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C) constitucional, considerando a preeminência da posição materna, no
ambiente familiar, nas relações com crianças e adolescentes.

D) inconstitucional, pois a temática deve ser disciplinada exclusivamente em
lei complementar, não em lei ordinária.

E) inconstitucional, pois os direitos e deveres afetos à sociedade conjugal
devem ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

OBRIGADA!

Profª.: Nelma Fontana
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DIREITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fábio Dutra

Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos
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Taxas

Tributo Vinculado
Fato Geradores:

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

Impostos

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

Taxas x Impostos

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

O Município X, para custeio do serviço público coletivo e geral de iluminação
das vias públicas, instituiu por lei municipal ordinária a taxa de iluminação
pública. Também instituiu, por outra lei municipal ordinária, uma taxa de coleta
domiciliar de lixo, pelo serviço público de retirada de lixo de cada imóvel
individualmente considerado.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

FGV/SEFAZ-ES/2022
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Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

A) Ambos os serviços públicos indicados no enunciado podem ser remunerados
mediante taxa.

B) O serviço público de iluminação das vias públicas necessita de lei
complementar para instituição de sua taxa remuneratória.

C) O serviço público de iluminação de vias públicas não pode ser remunerado
mediante taxa.

D) O serviço público de retirada de lixo de cada imóvel individualmente
considerado não pode ser remunerado mediante taxa.

E) Nenhum dos serviços públicos indicados no enunciado pode ser remunerado
mediante taxa.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra C

FGV/SEFAZ-ES/2022

José recebeu carnê de pagamento de contribuição de melhoria do Município
Alfa referente à obra pública municipal que valorizou seu imóvel rural. Verificou
que, no carnê, havia também a discriminação de pequeno valor de cobrança de
taxa relativa ao custo de expedição do carnê, nos termos de nova lei municipal
criadora dessa taxa.

A respeito desse cenário e à luz do entendimento dominante do Supremo
Tribunal Federal, é correto afirmar que:

A) a expedição de carnê de pagamento de tal tributo não pode ser remunerada
por taxa;

B) a expedição de carnê de pagamento de tal tributo pode ser remunerada por
taxa, em razão de configurar serviço público específico e divisível;

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

FGV/TJ-AP/2022
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C) a expedição de carnê de pagamento de tal tributo pode ser remunerada por
taxa, em razão de configurar exercício do poder de polícia;

D) o Município Alfa não detém competência tributária para instituir tal
contribuição de melhoria;

E) o Município Alfa não pode instituir tal contribuição de melhoria referente a
imóvel localizado em área rural.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra A

FGV/TJ-AP/2022

Princípio da Isonomia:

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

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

Princípios Tributários
Princípio da Legalidade:

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

Exceções por LC:

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

Exceções por Atos Infralegais:

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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 Imunidade recíproca:

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

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

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Imunidade cultural:

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

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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 Competência tributária: poder para instituição de tributos.
Atribuída pela CF/88;
Indelegável;
Distribuída apenas aos entes federados: U/E/DF/M

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

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Competência tributária:

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

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

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

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

151

152



 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da Legislação

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Interpretação Literal

Suspensão do 
C.T.

Exclusão do 
C.T.

Dispensa do 
cumprimento 
de obrigações 

acessórias

Interpretação da Legislação
 Interpretação Literal:

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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Interpretação mais benéfica ao sujeito 
passivo

Normas que disponham 
sobre infrações e 

penalidades
Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação
 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Obrigação Tributária Acessória:
 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação principal)

Obrigação Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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Resolução do Secretário de Fazenda do Estado Alfa, publicada em 20/09/2021,
determinou que a declaração do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e
Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) deveria ser entregue pelo
sujeito passivo por meio de novo formulário aprovado em anexo a esta
Resolução. A Resolução também afirmou que produzirá efeitos 60 dias após sua
publicação.

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

A) A Resolução pode determinar a entrega da declaração em formulário
próprio.

B) A Resolução violou o princípio tributário da anterioridade anual.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

FGV/SEFAZ-ES/2022

C) A Resolução violou o princípio tributário da anterioridade nonagesimal.

D) A Resolução violou o princípio tributário da legalidade.

E) Somente Decreto do Governador do Estado poderia alterar a sistemática de
entrega de declaração do ITCMD.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra A

FGV/SEFAZ-ES/2022
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 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

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

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

Obrigação Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Capacidade Passiva:
 Independe de capacidade civil, limitações no exercício de atividades profissionais

ou até mesmo da formalização da pessoa jurídica.

 Capacidade Ativa:
 Deve ser uma pessoa jurídica de direito público.

Capacidade Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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 Solidariedade:
Mais de um devedor integralmente responsável pela dívida tributária.

 Não comporta benefício de ordem;

 Solidariedade de Fato
 Solidariedade Legal

 Efeitos da Solidariedade:
 O pagamento efetuado por um aproveita aos demais;
 Os benefícios fiscais aproveitam a todos, exceto se forem de caráter pessoal.
 A interrupção da prescrição favorece ou prejudica os demais.

Solidariedade Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Salvo disposição em contrário

Repartição das Receitas Tributárias

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Tributo E/DF Municípios
IRRF 100% 100%

IOF Ouro 30% 70%

Impostos Residuais 20%

CIDE-Combust. 29% 25% dos 29%

ITR - 50% ou 100%

IPVA 50%

ICMS 25%

IR + IPI 21,5% FPE 25,5% FPM

3% para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste

IPI 10% FPEx 25% dos 10%

161

162



A repartição de receitas tributárias é um instituto presente no nosso
ordenamento jurídico visando a auxiliar o financiamento das despesas dos
entes federativos, principalmente em tributos que guardem relação com mais
de um ente, por exemplo, União e Estados.

Os Estados estão obrigados a repartir a arrecadação tributária dos seguintes
tributos:

A) IPVA, na proporção de 20% dos veículos licenciados no seu território e ICMS,
na proporção de 50% do que for arrecadado.

B) IPVA, na proporção de 50% dos veículos licenciados no seu território, e ICMS,
na proporção de 30% do que for arrecadado.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

FGV/SEFAZ-AM/2022

C) IPVA, na proporção de 50% dos veículos licenciados no seu território, e ICMS,
na proporção de 25% do que for arrecadado.

D) IPVA, na proporção de 30% dos veículos licenciados no seu território, e ICMS,
na proporção de 50% do que for arrecadado.

E) IPVA, na proporção de 25% dos veículos licenciados no seu território, e ICMS,
na proporção de 50% do que for arrecadado.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra C

FGV/SEFAZ-AM/2022
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OBRIGADO

Prof. Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Prof. Géssica Ehle
@prof.gessicaehle

NOÇÕES DE IGUALDADE RACIAL
E DE GÊNERO E REGIMENTO
JURÍDICO DOS SERVIDORES
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Ms. Géssica Ehle

@prof.gessicaehle

https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

Professora Géssica Ehle

NOÇÕES DE IGUALDADE
RACIAL E DE GÊNERO

Prof. Géssica Ehle
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Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º, 3º, 4° e 5°)

TÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.

Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Constituição do Estado da Bahia, (Cap. XXIII "Do Negro"). 

CAPÍTULO XXIII - DO NEGRO

Da prática do racismo

Art. 286 - A sociedade baiana é cultural e historicamente marcada pela presença 
da comunidade afro-brasileira, constituindo a prática do racismo crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da 
Constituição Federal.
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Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Das relações internacionais

Art. 287 - Com países que mantiverem política oficial de discriminação racial, o 
Estado não poderá:

I - admitir participação, ainda que indireta, através de empresas neles 
sediadas, em qualquer processo licitatório da Administração Pública direta ou 
indireta;

II - manter intercâmbio cultural ou desportivo, através de delegações oficiais.

Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Da educação

Art. 288 - A rede estadual de ensino e os cursos de formação e 
aperfeiçoamento do servidor público civil e militar incluirão em seus 
programas disciplina que valorize a participação do negro na formação 
histórica da sociedade brasileira.
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Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Da publicidade
Art. 289 - Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais 
de duas pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.

Do Dia da Consciência Negra
Art. 290 - O dia 20 de novembro será considerado, no calendário 
oficial, como Dia da Consciência Negra.

Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Estatuto da Igualdade Racial 
Lei nº 12.288, de 20 de  julho de 2010

173

174



Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Define os crimes de tortura 
e dá outras providências.
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Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a.
b.
c.

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 
de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Regra: Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Exceções:
- Omissão = detenção de um a quatro anos.

- Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima =  
reclusão de quatro a dez anos;

- Se resulta morte = reclusão é de oito a dezesseis anos;
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Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de 
deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III - se o crime é cometido mediante sequestro.

Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Cometido por agente público
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego 
público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena 
aplicada.

Condenados por tortura
§ 7º Iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado.

§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou 
anistia.
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Noções de Igualdade Racial e de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Noções de Igualdade Racial E de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006 (Lei Maria da Penha). 
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Noções de Igualdade Racial E de Gênero
Prof. Géssica Ehle
Direito da Pessoa com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

A lei leva o nome de uma mulher que durante 
23 anos sofreu maus tratos, agressões físicas e 
morais e duas tentativas de homicídio – uma 
com um tiro pelas costas, que a deixou 
paraplégica, e outra quando quase foi 
eletrocutada em uma banheira – praticadas 
pelo marido e pai de suas filhas, [...] desde 
então, a farmacêutica cearense Maria da 
Penha Maia Fernandes, milita em favor dos 
direitos das mulheres.

A morosidade para a solução do caso levou 
Maria da Penha a denunciar o Brasil perante a 
Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da OEA. Em 2001, a Comissão 
responsabilizou o país por omissão e 
negligência no que diz respeito à violência 
doméstica. 

(FONTE: STF).

Noções de Igualdade Racial E de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Artigos relevantes:
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Noções de Igualdade Racial E de Gênero
Prof. Géssica Ehle

Noções de Igualdade Racial E de Gênero
Prof. Géssica Ehle

SÚMULA 600
Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no 
artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a 
coabitação entre autor e vítima.

SÚMULA 589

É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou 
contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das 
relações domésticas.
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Noções de Igualdade Racial E de Gênero
Prof. Géssica Ehle

SÚMULA 588
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com 
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

SÚMULA 542

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência 
doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Noções de Igualdade Racial E de Gênero
Prof. Géssica Ehle

SÚMULA 536
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se 
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 
1989.

Define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor.

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

De acordo com a Lei Federal nº 7.716/1989, que define os crimes 
resultantes de preconceito de raça ou de cor, Joana

A. ficará sujeita às penas de multa e de prestação de serviços à 
comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial no 
ambiente acadêmico, enquanto que Mário incorrerá na pena de 
reclusão.
B. incorrerá na pena de reclusão, enquanto que Mário ficará sujeito às 
penas de multa e de prestação de serviços à comunidade.

Questão Inédita
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

C. incorrerá na pena de detenção, enquanto que Mário não será 
penalizado, pois sua conduta não se enquadra como crime resultante 
de preconceito de raça ou de cor, uma vez que só seguiu as 
solicitações dos condôminos.
D. incorrerá na pena de reclusão de dois a seis anos, enquanto que 
Mário ficará sujeito à pena de reclusão de um a três anos.
E. incorrerá na pena de reclusão de três a cinco anos, ao passo que 
Mário receberá a pena de reclusão de um a três anos. 

Questão Inédita

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Com relação ao crime de tortura, previsto na Lei 9.455/97, analise as 
afirmativas a seguir:

I. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da 
pena aplicada.
II. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, com emprego 
de grave ameaça, a intenso sofrimento mental como forma de aplicar medida 
de caráter preventivo.

(FGV /  PC-RJ / 2008)
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

III. O disposto na Lei de Tortura (Lei 9.455/97) aplica-se ainda quando 
o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a 
vítima brasileira.
Assinale:
A. se nenhuma afirmativa estiver correta.
B. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
C. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
D. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
E. se todas as afirmativas estiverem corretas.

(FGV /  PC-RJ / 2008)

ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO
DA BAHIA

LEI Nº 6.677/94
Prof. Géssica Ehle
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Servidor público

Cargo público

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

TÍTULO II - Do Provimento e da Vacância
CAPÍTULO I - Do Provimento

Art. 8º - São requisitos básicos para ingresso no serviço público:
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Do Concurso Público

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Da Posse

197

198



Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Do Exercício

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Do Estágio Probatório
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Da Estabilidade

 Qual é o prazo para a estabilidade?

 Servidor público ESTÁVEL pode perder o cargo público?

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

FORMAS DE PROVIMENTO

NOMEAÇÃO REVERSÃO APROVEITAMENTO REINTEGRAÇÃO RECONDUÇÃO

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Formas de Movimentação de Servidor

Da Promoção 

 Não haverá promoção de servidor que esteja em estágio 
probatório OU que não esteja em efetivo exercício em órgão ou 
entidade da administração estadual, SALVO por antiguidade, OU
quando afastado para exercício de mandato eletivo.
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Da Readaptação

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Da Relotação
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Da Remoção

 A remoção a pedido, para outra localidade, se dará por motivo de 
saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, 
condicionado à comprovação por junta médica oficial, hipótese em 
que, excepcionalmente, será dispensada a exigência de claro de 
lotação.

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Vacância de Cargo Público

 A vacância do cargo decorrerá de: 
I – exoneração

II – demissão

III - aposentadoria; 

IV - falecimento. 
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Dos Direitos, Vantagens e Benefícios

OS VENCIMENTOS

 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo 
público, com valor fixado em lei. 

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

 Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas 
em Lei. 
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

 Excluem-se do teto de remuneração: 
a ajuda de custo;
as diárias;
a indenização de transporte;
a gratificação natalina;
o adicional por tempo de serviço;
o adicional pelo exercício de atividades insalubres, penosas e perigosas;
o adicional de 1/3 de férias; e
o salário família.

 Do piso

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Da Perda dos Vencimentos 
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

REGRA:
 Salvo por imposição legal ou mandado judicial NENHUM 
DESCONTO incidirá sobre a remuneração ou provento. 

CUIDADO: Mediante autorização escrita do servidor:

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Das Vantagens
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

As Indenizações

Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Os Auxílios Pecuniários

Art. 73 - Serão concedidos aos servidores os seguintes auxílios 
pecuniários: 
I - auxílio-moradia; 
II - auxílio-transporte; 
III - auxílio-alimentação. 
IV. auxílio-reclusão
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Estatuto dos Servidores Públicos 
Prof. Géssica Ehle

Gratificações

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Regime Disciplinar

Das Responsabilidades
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

 Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante 
a Fazenda Pública, em ação regressiva. 

 As responsabilidades CIVIL, PENAL e ADMINISTRATIVA poderão cumular-
se, sendo independentes entre si. 

 A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no 
caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua 
autoria.

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Os Deveres dos Servidores 

Art. 175 - São deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
(VIDE INCISO XII)
V - atender com presteza: a) ao público em geral, prestando as informações 
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; b) aos requerimentos de 
certidão para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública e do Estado. 
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades
de que tiver ciência em razão do cargo;
VII - zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio

público;
VIII - guardar sigilo sobre assuntos de natureza confidencial a que
esteja obrigado em razão do cargo;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço, inclusive comparecendo à
repartição em horário extraordinário, quando convocado;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;
XII - representar contra ilegalidade ou abuso de poder.

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Das Proibições 

Art. 176 - Ao servidor é proibido: 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato; 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição; 
III - recusar fé a documento público; 
IV - opor resistência injustificada à tramitação de processo ou exceção 
do serviço; 
V - promover manifestação de apoio ou desapreço, no recinto da 
repartição; 
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

VI - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades 
públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita 
ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público, do ponto de 
vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado; 

VII - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos 
em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade 
ou da de seu subordinado; 

VIII - constranger outro servidor no sentido de filiação a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político; 

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

IX - manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou 
parente até segundo grau civil; 

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública; 

XI - transacionar com o Estado, quando participar de gerência ou 
administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer 
comércio; 
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 
salvo quando se tratar de percepção de remuneração, benefícios 
previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de cônjuge 
ou companheiro; 

XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, 
em razão de suas atribuições; 

XIV - aceitar representação, comissão, emprego ou pensão de Estado 
estrangeiro, sem licença da autoridade competente; 

XV - praticar usura sobre qualquer de suas formas; 

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

XVI - proceder de forma desidiosa; 

XVII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços 
ou atividades particulares; 

XVIII - cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que 
ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias; 

XIX - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com as 
atribuições do cargo ou função e com o horário de trabalho.
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

As Penas Disciplinares

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Da Demissão

Art. 192 - A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; II - abandono de cargo; III -
inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; V - incontinência pública e conduta 
escandalosa; 
VI - insubordinação grave no serviço; VII - ofensa física, em serviço, a servidor 
ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiro público; IX - revelação de segredo 
apropriado em razão do cargo; 
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

X - lesão ao Erário e dilapidação do patrimônio público; XI -
acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos; XII -
transgressão das proibições previstas nos incisos X a XVII do artigo 
176. 

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

(incisos X a XVII do artigo 176):
X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 
da função pública; 
XI - transacionar com o Estado, quando participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer comércio; 
XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se 
tratar de percepção de remuneração, benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes 
até segundo grau e de cônjuge ou companheiro;
XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições; 
XIV - aceitar representação, comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença 
da autoridade competente; XV - praticar usura sobre qualquer de suas formas; 
XVI - proceder de forma desidiosa; 
XVII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares;
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Art. 193 - Da acumulação proibida de cargos:

- provada a BOA-FÉ, o servidor optará por um dos cargos. 
- provada a MÁ-FÉ, perderá também o cargo que exercia há mais 
tempo, com restituição do que tiver percebido indevidamente.

Art. 195 - A demissão de cargo de provimento temporário exercido 
por não ocupante de cargo de provimento permanente poderá ser 
aplicada nos casos de infração sujeita, também, a suspensão.

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

 A demissão de cargo implica a indisponibilidade dos bens e 
ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, nos 
seguintes casos:

1. improbidade administrativa; 
2. aplicação irregular de dinheiro público; e 
3. lesão ao Erário e dilapidação do patrimônio público.
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

 A demissão de cargo incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura 
em cargo público estadual, pelo prazo mínimo de 05 anos, se por 
infringência das seguintes proibições:
- valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento 
da dignidade da função pública;
- cônjuge ou companheiro; atuar, como procurador ou intermediário, junto a 
repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de remuneração, 
benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de 
cônjuge ou companheiro;

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

 Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que 
for demitido por infringência das seguintes infrações, hipóteses em 
que o ato de demissão conterá a nota "a bem do serviço público".
- improbidade administrativa; 
- aplicação irregular de dinheiro público; 
- lesão ao Erário e dilapidação do patrimônio público;
- revelação de segredo apropriado em razão do cargo; e

transgressão das seguintes proibições (incisos X a XVII do artigo 176):
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

(incisos X a XVII do artigo 176):
X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 
da função pública; 
XI - transacionar com o Estado, quando participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer comércio; 
XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se 
tratar de percepção de remuneração, benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes 
até segundo grau e de cônjuge ou companheiro;
XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições; 
XIV - aceitar representação, comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença 
da autoridade competente; XV - praticar usura sobre qualquer de suas formas; 
XVI - proceder de forma desidiosa; 
XVII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares;

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Da aplicação das penalidades
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

A Prescrição da Punibilidade
Art. 203 - A ação disciplinar prescreverá:

O prazo de prescrição 
começa a correr da data
em que o fato se tornou 
conhecido.

A abertura de 
sindicância ou a 
instauração de processo 
disciplinar interrompe a 
prescrição até a decisão 
final proferida.

Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Ms. Géssica Ehle

@prof.gessicaehle

https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

Professora Géssica Ehle
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Hora da Verdade
Prof. Géssica Ehle

Prof. Géssica Ehle
@prof.gessicaehle

Obrigada!

DIREITO ADMINISTRATIVO

Prof. Herbert Almeida
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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
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Empresas estatais e subsidiárias

Autorização em
lei específica

Autorização em lei genérica

Não precisa de 
autorização em lei

Criação de
EP / SEM

Criação de
EP / SEM

Extinção de 
EP / SEM

Extinção de 
EP / SEM

Criação de 
Subsidiária
Criação de 
Subsidiária

Alienação de 
Subsidiária

Alienação de 
Subsidiária

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
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Autarquização das estatais
 Aplicação às empresas estatais (prestadoras de serviços públicos / regime não

concorrencial) das mesmas regras aplicáveis às autarquias

 Exemplos:

 Delegação do poder de polícia;

 Regime de precatórios

 Imunidade tributária recíproca

Regime jurídico-administrativo
 Expressos

 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

 Intranscendência subjetiva das sanções
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AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

Regra: não pode;

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

Estabilidade

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

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

AGENTES PÚBLICOS

Teto constitucional

 Alcance:

 Administração direta, autárquica e fundacional

 EP, SEM e subsidiárias: que recebam recursos para pagamento de
despesas de pessoal ou de custeio em geral

 Magistrados: carreira de âmbito nacional (não seguem subteto do estado)

 Procuradores municipais: não se submetem ao subteto do prefeito.

 Acumulação (remuneração ou proventos): cada cargo
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AGENTES PÚBLICOS
Greve

Judiciário não pode:

Aumentar vencimentos ou verbas indenizatórias

Conceder, determinar, fixar índice, fixar indenização: ausência de revisão
geral anual

Direito à nomeação

Devolução de valores (erro administrativo vs. interpretação)

Aposentadoria compulsória

Reintegração (verbas decorrentes do exercício ficto – vencimentos, auxílio-
alimentação, etc.)

Agentes Públicos
Responsabilidades

Administrativa

Penal

Civil

Independentes e cumuláveis

Exceto: absolvição penal por:
 negativa do fato ou

 negativa da autoria
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Prof.

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

Requisitos

Delegação por lei

PJ de direito privado: integrante da Administração Pública

Capital: majoritariamente público

Atividade exclusiva
Prestadora de serviço público

Regime não concorrencial
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Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS
Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição

Convalidação: competência / forma (sanáveis)

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
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CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Registro de aposentadoria

 Ato complexo

 Não precisa de contraditório

 5 anos (a contar da chegada)

 Execução de título executivo de TC

 Prescreve / LEF (ressarcimento)

 Execução: ente beneficiário

Multa proporcional ao dano (agente municipal): município executa

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
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Dupla garantia

Responsabilidade subsidiária do Estado (danos causados a candidatos em
concurso organizado por PJ de direito privado)

Notários e oficiais de registro: responsabilidade primária e objetiva do Estado

Morte ou lesão do preso: risco administrativo / admite excludentes

Foragido: nexo causal com a fuga

Profissional de imprensa: objetiva do Estado / admite excludentes

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 Dolo

 Agente público (político, servidor público, quem exerce função nas entidades)

 Particular (PF / PJ) -> parceria

 Terceiro (induz ou concorre) com dolo

 Não pode acumular: LIA + LAC

 Espécies de atos de improbidade (EI, LE e AP)

 Novos atos que AP: nepotismo e promoção pessoal

 Prescrição: 8 anos

 Ação: MP (LIA) + PJInt (STF)
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Perda dos bens Perda da função Suspensão dos d. 

políticos
Multa Proibição de contratar / 

receber benef.

EI X X Até 14 anos Equiv. acréscimo Até 14 anos

LE Se concorrer X Até 12 anos Equiv. ao dano Até 12 anos

AP - - - Até 24x remun. Até 4 anos

Obs.: ressarcimento será aplicável sempre que houver “dano efetivo”

 Trânsito em julgado

 Perda da função: somente mesmo vínculo (pode estender no EI)

 Multa: pode ser o dobro (condição econômica)

 Proibição de contratar: mesmo ente (salvo motivos relevantes)

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão

259

260



Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Advento do termo contratual

 Encampação

 Caducidade

 Anulação

 Rescisão

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

Revisão
Prof. Herbert Almeida

≠ Intervenção
 Decreto / 30 dias para instaurar 

PA / 180 dias para concluir

OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida
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ESTATÍSTICA

Prof. Jhoni Zini

APOSTA 1: DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL
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FGV - AUDITOR (TCU)/2022 

A média e a variância de uma distribuição binomial são, respectivamente, 20
e 4.

O número de ensaios (n) dessa distribuição é:

A. 20;

B. 22;

C. 25;

D. 50;

E. 100.

APOSTA 2: DISTRIBUIÇÃO NORMAL
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FGV - PERITO CRIMINAL (PC AM)/2022 
Em relação à distribuição Normal, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) Se X segue uma distribuição Normal, então a média é igual à mediana e igual à moda.

( ) Quando o tamanho da amostra é grande, a distribuição normal serve como
aproximação da distribuição binomial.

( ) Quanto menor a variância, mais achatada é a função densidade de probabilidade da
distribuição Normal.

As afirmativas são, respectivamente,

A. V – V – V

B. V – V – F.

C. V – F – V.

D. F – V – V.

E. F – V – F.

APOSTA 3: INTERVALO DE CONFIANÇA
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Uma amostra aleatória simples X1, X2 ..., X225, de tamanho 225, de uma população suposta
normal com média e variância desconhecidas forneceu os seguintes dados:

�̅� = 28,2

𝑥 − �̅� = 896

Lembre que se Z tem distribuição normal padrão então P[Z < 1,64] = 0,95, P[Z < 1,96] = 0,975.

FGV - CONSULTOR (SEFAZ ES) /2022 

Um intervalo de 95% de confiança para a média populacional será
dado aproximadamente por

A. (27,94; 28,46)
B. (27,76; 28,64)
C. (27,38; 29,02)
D. (27,18; 29,22)
E. (26,16; 30,24)

FGV - CONSULTOR (SEFAZ ES) /2022 
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FGV - AUDITOR (CGU)/2022 

Um analista da CGU gostaria de estimar a quantidade média de processos
administrativos contra um certo ente federativo com 95% de confiança.
Assuma que o desvio padrão é conhecido e é igual a cinco processos. A
margem de erro aceita é 0,25.

O menor tamanho amostral que o analista deve usar é:

A. 30;

B. 1.500;

C. 1.535;

D. 1.536

E. 1537

APOSTA 4: TESTE DE HIPÓTESES
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FGV - AUDITOR EXTERNO (TCU)/2022
Assuma que o valor anual gasto para pagamento de pessoal em municípios de uma certa
região do Brasil possui distribuição normal com parâmetros desconhecidos. Em uma
amostra de 16 municípios, observou-se um gasto médio de R$ 1.000.000,00 ao ano com
desvio padrão amostral igual a R$ 500.000,00. Gostaríamos de testar se o gasto médio para
pagamento de pessoal desses municípios é estatisticamente diferente de R$ 750.000,00.

O teste a ser usado e o valor da sua estatística de teste são, respectivamente:

A. teste T e a estatística de teste é igual a 2;

B. teste Z e a estatística de teste é igual a 1/2;

C. teste T e a estatística de teste é igual a 1/2;

D. teste F e a estatística de teste é igual a 1/2;

E. teste Z e a estatística de teste é igual a 2.

FGV - AUDITOR (SEFAZ AM)/2022 
Uma amostra aleatória de tamanho 16 de uma variável populacional normalmente
distribuída com parâmetros desconhecidos será obtida para testar as seguintes hipóteses
acerca do valor da média populacional:

H0: μ ≤ μ0 versus H1: μ > μ0.

A estatística de teste usual mais adequada a ser usada tem, quando μ=μ0, distribuição

A. N(0, 1).

B. t-student com 15 graus de liberdade.

C. t-student com 16 graus de liberdade.

D. qui-quadrado com 16 graus de liberdade.

E. qui-quadrado com 15 graus de liberdade.
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FGV - AUDITOR EXTERNO (TCU)/2022
Numa empresa com 100 funcionários, todos foram perguntados a respeito de suas
preferências sobre trabalho remoto ou presencial. Dos funcionários de 18 a 39 anos, 40%
preferem trabalho presencial. Dos funcionários acima de 40 anos, 40% mostraram
preferência pelo remoto. Dos 100 funcionários, 50 têm mais de 40 anos. O presidente da
empresa está interessado em saber se a preferência por trabalho remoto é independente
da categoria de idade (18 a 39 e acima de 40 anos).

O teste a ser usado pelo presidente e o valor da estatística de teste são, respectivamente:

A. teste T e o valor da estatística é 4;

B. teste T e o valor da estatística é 0;

C. teste chi-quadrado e o valor da estatística é 4/5;

D. teste chi-quadrado e o valor da estatística é 4;

E. teste chi-quadrado e o valor da estatística é 0.

FGV - AUDITOR (SEFAZ AM)/2022 
Para se testar a independência entre dois atributos, dados amostrais serão organizados em
uma tabela de contingência. O atributo A tem seis classes, o atributo B tem cinco.

Se a amostra á suficientemente grande, será usada então uma estatística de teste que tem,
sob a hipótese de independência, distribuição

A. qui-quadrado com 30 graus de liberdade.

B. qui-quadrado com 20 graus de liberdade.

C. normal padrão.

D. F-Snedecor com 5 graus de liberdade no numerador e 6 no denominador.

E. F-Snedecor com 4 graus de liberdade no numerador e 5 no denominador.
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APOSTA 5: REGRESSÃO LINEAR

FGV - ANALISTA (FUNSAÚDE CE)/2021 
Numa regressão linear, as afirmativas a seguir, acerca do coeficiente
de determinação, estão corretas, exceto uma. Assinale-a.
A. Mede a porcentagem da variação total da variável resposta que é
explicada pela regressão.
B. É o quadrado do coeficiente de correlação estimado.
C. É um número entre 0 e 1.
D. Determina se as estimativas e predições dos coeficientes são
tendenciosas.
E. Em geral, mas nem sempre, quanto maior seu valor, melhor o
modelo se ajusta aos dados.
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FGV - ANALISTA (FUNSAÚDE CE)/2021 
Acerca da regressão linear, avalie as afirmativas a seguir.

I. A regressão linear por mínimos quadrados ajustados determina
uma equação que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos.

II. De um modo geral, podemos considerar que um modelo ajusta
bem os dados se as diferenças entre os valores observados e os
valores previstos pelo modelo forem pequenas e não tendenciosas.

III. A análise do gráfico dos resíduos pode revelar padrões
indesejados que indiquem resultados tendenciosos.

FGV - ANALISTA (FUNSAÚDE CE)/2021 
Está correto o que se afirma em
A. I, apenas.
B. I e II, apenas.
C. I e III, apenas.
D. II e III, apenas.
E. I, II e III.
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FGV - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE)/2017
Após formular e estimar um modelo de regressão simples, o
estatístico responsável pela análise trabalha nos resultados,
defrontando-se com a tabela a seguir:

FGV - ANALISTA CENSITÁRIO (IBGE)/2017
A partir desses números, é correto concluir que:
A. com uma amostra de tamanho 10, o modelo é capaz de explicar
60% da variação total;
B. a variância estimada do erro aleatório é inferior a 6;
C. apesar de um poder de explicação de 60%, o modelo não passa no
teste de significância da estatística F;
D. a variância da variável explicativa do modelo é igual a 75;
E. a estimativa do coeficiente angular da equação é igual a 2.
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FGV - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AL)/2018
Após estimado um Modelo de Regressão Múltipla e obtidas as
estimativas dos parâmetros, o passo seguinte é a análise da
variância, através das somas de quadrados. A propósito estão
disponíveis as seguintes informações:

SQE = soma de quadrados da equação = 2.400
SQR = soma de quadrados dos resíduos = 1.600
Tamanho da amostra n = 41
Número de regressores = 8
P(F8,32>3)=0,9874

FGV - ANALISTA JUDICIÁRIO (TJ AL)/2018
Assim sendo, é correto afirmar que:
A. o R2 do modelo estimado é igual a 40%;
B. a estatística F-Snedecor observada é igual a 6;
C. a variância estimada dos resíduos é igual a 40;
D. ao nível de significância de 98%, o modelo é rejeitado;
E. o valor do R2 ajustado é igual a 0,55.
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OBRIGADO

Prof. Jhoni Zini

INFORMÁTICA BÁSICA

Prof. Renato da Costa
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FGV - 2022
INFORMÁTICA

Prof. Renato da Costa
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Prefeitura de Manaus - SEMAD – FGV – 2022
Considere uma planilha Excel 2010 tal como segue. As células da região B1:B5:
- foram formatadas na categoria de número com 4 decimais
- contêm, na ordem, as fórmulas
=A1
=A2
=A3
=A4
=A5

Prefeitura de Manaus - SEMAD – FGV – 2022
- exibem, na ordem, os valores
44197,2500
44620,7500
31,0000
44651,8750
44561,0000

As células da região A1:A5:
- foram formatadas como data, na categoria Personalizado, com o tipo
“dd/mm/aaaa hh:mm”.
Nesse cenário, dado que o Excel permite converter datas em números, os
valores exibidos pelas células da região A1:A5, na ordem, devem ser
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Prefeitura de Manaus - SEMAD – FGV – 2022
(A) (B) (C)
31/12/2000 00:00 28/02/2022 18:00 31/01/1999 00:00
01/01/2021 06:00 31/03/2022 00:00 01/01/2021 06:00
31/12/2021 00:00 31/01/1900 12:00 31/12/2021 00:00
28/02/2022 10:00 01/01/2021 06:00 28/02/2022 18:00
31/03/2022 00:00 31/12/2021 00:00 31/03/2022 00:00

(D) (E)
01/01/2021 06:00 01/01/2021 06:00
28/02/2022 18:00 31/12/2021 00:00
31/01/1900 00:00 28/02/2022 18:00
31/03/2022 21:00 31/03/2022 00:00
31/12/2021 00:00 31/01/1950 00:00

Prefeitura de Manaus - SEMAD – FGV – 2022
(A) (B) (C)
31/12/2000 00:00 28/02/2022 18:00 31/01/1999 00:00
01/01/2021 06:00 31/03/2022 00:00 01/01/2021 06:00
31/12/2021 00:00 31/01/1900 12:00 31/12/2021 00:00
28/02/2022 10:00 01/01/2021 06:00 28/02/2022 18:00
31/03/2022 00:00 31/12/2021 00:00 31/03/2022 00:00

(D) (E)
01/01/2021 06:00 01/01/2021 06:00
28/02/2022 18:00 31/12/2021 00:00
31/01/1900 00:00 28/02/2022 18:00
31/03/2022 21:00 31/03/2022 00:00
31/12/2021 00:00 31/01/1950 00:00
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Analise a imagem de uma planilha Excel 2010, na qual foi acionado o
rastreamento de precedentes das fórmulas. Assinale a dependência entre
células, total ou parcial, que não pode ser inferida da imagem.

(A) C4 depende de A1.
(B) C4 depende de C2.
(C) A3 depende de A1.
(D) C4 depende de A2.
(E) C2 depende de A3.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Analise a imagem de uma planilha Excel 2010, na qual foi acionado o
rastreamento de precedentes das fórmulas. Assinale a dependência entre
células, total ou parcial, que não pode ser inferida da imagem.

(A) C4 depende de A1.
(B) C4 depende de C2.
(C) A3 depende de A1.
(D) C4 depende de A2.
(E) C2 depende de A3.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Numa planilha nova do Excel 2010, foi aplicado à célula D4 um critério de
validação na forma de um menu suspenso, por meio da opção “Lista” do recurso
Validação de Dados (disponível na guia Dados).
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.
I. Os valores permitidos para a referida célula podem ser definidos por uma lista
digitada manualmente.
II. Os valores permitidos para a referida célula podem ser definidos por região
como, por exemplo, “A1:B5”.
III. Se a célula D4 for copiada com Ctrl+C e colada com Ctrl+V na célula G3, a
validação passa a ser aplicada também para G3.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) I e II, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I e III, somente.
(E) I, II e III.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) I e II, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I e III, somente.
(E) I, II e III.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
João trabalha com muitas planilhas do Excel, e costuma imprimir certas páginas
que são anexadas a relatórios ou arquivos históricos. Assim sendo, é importante
que no ato da impressão sejam incluídos no cabeçalho, ou no rodapé, itens
como:
(1) data e hora,
(2) nome do arquivo,
(3) caminho completo (path) do arquivo e
(4) número de páginas,
de modo que cada relatório seja claramente identificado.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Na guia Design, isso pode ser feito automaticamente pelo Excel para os itens
(A) 1, 2, 3 e 4.
(B) 1, 2 e 3, somente.
(C) 1, 2 e 4, somente.
(D) 1, 3 e 4, somente.
(E) 2, 3 e 4, somente.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Na guia Design, isso pode ser feito automaticamente pelo Excel para os itens
(A) 1, 2, 3 e 4.
(B) 1, 2 e 3, somente.
(C) 1, 2 e 4, somente.
(D) 1, 3 e 4, somente.
(E) 2, 3 e 4, somente.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
A respeito dos mecanismos de proteção do Excel 2010 para planilhas, pastas de
trabalho e arquivos, analise as afirmativas a seguir.
I. A proteção que impede que outras pessoas abram um arquivo pode ser feita
por meio da senha de proteção, digitada no curso dos procedimentos para
“salvar” o arquivo.
II. No caso da proteção de Pastas de Trabalho, proteger a Estrutura significa
impedir a movimentação, exclusão e adição de planilhas.
III. A proteção de planilhas objetiva a proteção de células, isoladamente ou em
conjunto, de certas operações como, por exemplo, alterar uma fórmula ou usar
o comando Classificar na guia Dados.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Está correto o que se afirma em
(A) I e II, somente.
(B) I e III, somente.
(C) I, II e III.
(D) II e III, somente.
(E) I, somente.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Está correto o que se afirma em
(A) I e II, somente.
(B) I e III, somente.
(C) I, II e III.
(D) II e III, somente.
(E) I, somente.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
No Word 2010, é possível trabalhar com diferentes Modos de Exibição de
Documento.
Assinale a lista completa oferecida na guia Exibição.
(A) Estrutura de Tópicos, Layout da Web, Layout de Impressão, Leitura em Tela
Inteira.
(B) Estrutura de Tópicos, Layout da Web, Layout de Impressão, Leitura em Tela
Inteira, Rascunho.
(C) Estrutura de Tópicos, Layout da Web, Layout de Impressão, Nova Janela.
(D) Estrutura de Tópicos, Layout de Impressão, Leitura em Tela Inteira,
Rascunho.
(E) Layout da Web, Layout de Impressão, Leitura em Tela Inteira, Rascunho.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
No Word 2010, é possível trabalhar com diferentes Modos de Exibição de
Documento.
Assinale a lista completa oferecida na guia Exibição.
(A) Estrutura de Tópicos, Layout da Web, Layout de Impressão, Leitura em Tela
Inteira.
(B) Estrutura de Tópicos, Layout da Web, Layout de Impressão, Leitura em Tela
Inteira, Rascunho.
(C) Estrutura de Tópicos, Layout da Web, Layout de Impressão, Nova Janela.
(D) Estrutura de Tópicos, Layout de Impressão, Leitura em Tela Inteira,
Rascunho.
(E) Layout da Web, Layout de Impressão, Leitura em Tela Inteira, Rascunho.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Sobre o comando Substituir, disponível na guia Página Inicial do Word 2010,
considere as ações a seguir.
(1) Usar caracteres “curinga”.
(2) Incluir o tipo de fonte no critério de localização.
(3) Localizar uma quebra de linha manual.
(4) Ignorar caracteres de pontuação.
(5) Diferenciar maiúsculas e minúsculas.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
São possíveis as ações mencionadas nos itens
(A) 1, 3 e 5, somente.
(B) 1, 2, 3 e 5, somente.
(C) 1, 2, 4 e 5, somente.
(D) 1, 3, 4 e 5, somente.
(E) 1, 2, 3, 4 e 5.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
São possíveis as ações mencionadas nos itens
(A) 1, 3 e 5, somente.
(B) 1, 2, 3 e 5, somente.
(C) 1, 2, 4 e 5, somente.
(D) 1, 3, 4 e 5, somente.
(E) 1, 2, 3, 4 e 5.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
No contexto do acesso às redes sociais, a conexão de celulares com
computadores de mesa ou notebooks tem sido largamente empregada, como
no caso do WhatsApp. Nesse caso, o processo de reconhecimento e
autenticação entre o computador e o celular está baseado
(A) na senha do WhatsApp.
(B) num cabo USB que conecta os dois aparelhos.
(C) num código numérico que é enviado via e-mail.
(D) num QR code exibido no computador e lido pela câmera do celular.
(E) numa conexão Bluetooth entre os dois aparelhos.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
No contexto do acesso às redes sociais, a conexão de celulares com
computadores de mesa ou notebooks tem sido largamente empregada, como
no caso do WhatsApp. Nesse caso, o processo de reconhecimento e
autenticação entre o computador e o celular está baseado
(A) na senha do WhatsApp.
(B) num cabo USB que conecta os dois aparelhos.
(C) num código numérico que é enviado via e-mail.
(D) num QR code exibido no computador e lido pela câmera do celular.
(E) numa conexão Bluetooth entre os dois aparelhos.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
A respeito da Área de Trabalho (Desktop) no Windows 10, analise as afirmativas
a seguir.
I. Cada usuário (conta) tem a própria área de trabalho.
II. Para a conta Maria, os arquivos copiados para a área de trabalho iriam para a
pasta “C:\Usuários\Maria\”.
III. Somente os usuários com status de administrador podem criar novas áreas
de trabalho para si.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Está correto o que se afirma em
(A) I e II, somente.
(B) I e III, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I, somente.
(E) I, II e III.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
Está correto o que se afirma em
(A) I e II, somente.
(B) I e III, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I, somente.
(E) I, II e III.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
No contexto dos navegadores de Internet (browsers), tais como o Google
Chrome, o cache “lembra” partes de páginas, como imagens, por exemplo, com
o intuito de abri-las mais rapidamente numa próxima visita. A respeito dessa
prática, assinale a opção que indica um ponto desfavorável.
(A) A impossibilidade de limpar (zerar) o cache.
(B) A possibilidade de mostrar páginas e/ou imagens desatualizadas.
(C) O retardo no processo de carga de uma página recentemente visitada.
(D) O aumento do risco de vazamentos de dados críticos.
(E) O aumento do risco de existência de vírus infiltrados no cache.
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
No contexto dos navegadores de Internet (browsers), tais como o Google
Chrome, o cache “lembra” partes de páginas, como imagens, por exemplo, com
o intuito de abri-las mais rapidamente numa próxima visita. A respeito dessa
prática, assinale a opção que indica um ponto desfavorável.
(A) A impossibilidade de limpar (zerar) o cache.
(B) A possibilidade de mostrar páginas e/ou imagens desatualizadas.
(C) O retardo no processo de carga de uma página recentemente visitada.
(D) O aumento do risco de vazamentos de dados críticos.
(E) O aumento do risco de existência de vírus infiltrados no cache.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
A identificação de um dispositivo na Internet pode ser feita por um endereço IP.
Assinale a opção que indica o endereço IP válido.
(A) @gov.br
(B) http://
(C) #192/158/1/38:80
(D) x@y.com
(E) 192.158.1.38

315

316



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS – FGV –
2022
A identificação de um dispositivo na Internet pode ser feita por um endereço IP.
Assinale a opção que indica o endereço IP válido.
(A) @gov.br
(B) http://
(C) #192/158/1/38:80
(D) x@y.com
(E) 192.158.1.38

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
Os mecanismos de busca na Internet adquiriram uma enorme importância em
qualquer tipo de atividade. Nesse contexto, analise o texto de busca usado
numa busca no Google. embrapa -estatuto filetype:PDF
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
Assinale o objeto dessa busca.
(A) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que contenham
obrigatoriamente a palavra “estatuto”.
(B) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que não contenham
a palavra “estatuto”.
(C) Documentos do tipo PDF, localizados num site cujo nome contenha a palavra
“embrapa”, que contenham a palavra “estatuto”.
(D) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo “embrapa”, com
ênfase na palavra “estatuto”, convertido para PDF.
(E) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo “embrapa”, num
site cujo nome contenha a palavra “estatuto”, convertido para PDF.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
Assinale o objeto dessa busca.
(A) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que contenham
obrigatoriamente a palavra “estatuto”.
(B) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que não contenham
a palavra “estatuto”.
(C) Documentos do tipo PDF, localizados num site cujo nome contenha a palavra
“embrapa”, que contenham a palavra “estatuto”.
(D) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo “embrapa”, com
ênfase na palavra “estatuto”, convertido para PDF.
(E) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo “embrapa”, num
site cujo nome contenha a palavra “estatuto”, convertido para PDF.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
Considere as seguintes afirmativas sobre a lixeira Windows 10.
I. Serve para armazenar e recuperar arquivos removidos.
II. Todos os arquivos da lixeira são removidos definitivamente após trinta dias.
III. A lixeira tem uma capacidade limite de armazenagem que não pode ser
alterada.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.
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Considere as seguintes afirmativas sobre a lixeira Windows 10.
I. Serve para armazenar e recuperar arquivos removidos.
II. Todos os arquivos da lixeira são removidos definitivamente após trinta dias.
III. A lixeira tem uma capacidade limite de armazenagem que não pode ser
alterada.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
Dada uma planilha Excel cujas células D1, D2, E1, E2 contêm, respectivamente,
os valores 12, 23, 6, 2, considere as fórmulas a seguir.
=D2/(D1-E1*E2)
=SE(D2>20;D1-E2*E1;0)
=D12+D-1
=D1+E1 AXF2

Assinale quantas dessas fórmulas produziriam erros se digitadas na célula A1.
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
Dada uma planilha Excel cujas células D1, D2, E1, E2 contêm, respectivamente,
os valores 12, 23, 6, 2, considere as fórmulas a seguir.
=D2/(D1-E1*E2)
=SE(D2>20;D1-E2*E1;0)
=D12+D-1
=D1+E1 AXF2

Assinale quantas dessas fórmulas produziriam erros se digitadas na célula A1.
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
No contexto do recurso Controle de Alterações, disponível no MS Word na guia
Revisão, avalie se afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V).
( ) O Controle de Alterações nomeia automaticamente e mantém todas as
versões de um documento, e exibe o histórico de alterações em telas do tipo
lado-a-lado.
( ) Somente as alterações feitas pelo proprietário do arquivo são controladas e
armazenadas.
( ) Arquivos com controle de alterações são necessariamente protegidos por
senhas de gravação.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) F, V e F.
(C) F, F e V.
(D) V, V e F.
(E) F, F e F.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – FGV – 2022
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) F, V e F.
(C) F, F e V.
(D) V, V e F.
(E) F, F e F.

OBRIGADO

@prof.renatodacosta
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Profª. Priscila Silveira

Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º, 3º, 4° e 5°). Constituição do Estado
da Bahia, (Cap. XXIII "Do Negro"). Lei federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da
Igualdade Racial). Lei federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Define os crimes resultantes 
de preconceito de raça ou de cor) e Lei federal n° 9.459, de 13 de maio de 1997 (Tipificação
dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor). Decreto federal n° 65.810, de 08 de
dezembro de 1969 (Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação racial). Decreto federal n° 4.377, de 13 de setembro de 2002 (Convenção sobre
a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher). Lei federal nº 11.340, de 
7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Código Penal Brasileiro (art. 140). Lei federal n° 
9.455, de 7 de abril de 1997 (Crime de Tortura). Lei federal n° 2.889, de 1º de outubro de 
1956 (Define e pune o Crime de Genocídio). Lei federal nº 7.437, de 20 de dezembro de 1985
(Lei Caó). Lei estadual n° 10.549, de 28 de dezembro de 2006 (Secretaria de Promoção da
Igualdade Racial); alterada pela Lei estadual n° 12.212, de 04 de maio de 2011. Lei federal nº
10.678, de 23 de maio de 2003, com as alterações da Lei federal nº 13.341, de 29 de
setembro de 2016 (Referente à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República).
Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

EDITAL 2022-FGV
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CRIMES RESULTANTES DE
PRECONCEITO DE RAÇA OU COR

– LEI Nº 7.716/1989

Prof.ª Priscila Silveira

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Leia o trecho a seguir.
O crime de racismo, constante na Lei nº. 7.716/1989, é de ação penal _____, _____ e
_____. Por sua vez, o crime de injúria racial, disposto no Art. 140, § 3º, do Código Penal,
é de ação penal _____, _____ e _____, conforme entendimento atual do Supremo
Tribunal Federal.
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do trecho acima.
A) pública incondicionada, inafiançável, imprescritível, privada personalíssima,
afiançável e prescritível.
B) pública incondicionada, inafiançável, imprescritível, pública condicionada à
representação, inafiançável e imprescritível.
C) pública condicionada à representação, afiançável, prescritível, pública incondicionada,
inafiançável e prescritível.
D) pública incondicionada, inafiançável, imprescritível, pública condicionada à
representação, afiançável e imprescritível.

01 – FGV/TJ-MG/2022
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Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Valter exercia suas funções em serventia extrajudicial, quando iniciou atendimento a
Nathalia, que insistia na obtenção de uma informação que não poderia ser concedida
naquele momento. Revoltada, Nathalia passou a afirmar que Valter seria “um negro
safado, idiota e incapaz de pensar”, ato que teria sido presenciado por duas pessoas,
que acionaram a Polícia Militar.

Com base na situação apresentada, Nathalia praticou, em tese, o crime de:
A) racismo previsto na Lei nº 7.716/1989, que é imprescritível, mas não há vedação
constitucional à concessão de anistia, graça e indulto;

B) racismo previsto na Lei nº 7.716/1989, que é imprescritível e insuscetível de anistia,
graça e indulto;

C) racismo previsto na Lei nº 7.716/1989, que não admite anistia, graça e indulto, mas é
prescritível;

D) injúria racial ou preconceituosa, não havendo vedação constitucional à concessão de
anistia, graça e indulto;

02 – FGV/TJ-SC/2021

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

E) injúria racial ou preconceituosa, que é imprescritível e não admite anistia, graça e
indulto pela redação do texto constitucional.
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Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Segundo a Lei 7.716/89, as condutas relacionadas a seguir constituem crime de racismo,
à exceção de uma. Assinale-a.

A) impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou
locais semelhantes abertos ao público
B) impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer
estabelecimento similar
C) constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento
físico em razão de discriminação racial ou religiosa
D) impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e
elevadores ou escada de acesso a eles
E) negar ou obstar emprego em empresa privada

03 – FGV/PC-RJ/2008

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Em relação aos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, é correto afirmar
que

A) esses crimes não alcançam as situações de discriminação relacionadas a identidade
de gênero e orientação sexual.
B) a utilização da cruz suástica em camisetas ou bonés caracteriza, em qualquer
situação, crime de divulgação do nazismo.
C) o rol das condutas tipificadas pela lei que define tais crimes é exaustivo.

D) tais crimes são inafiançáveis, mas sujeitos aos prazos prescricionais estabelecidos no
Código Penal brasileiro.

E) a injúria racial difere do crime de racismo, entre outros, pelo bem jurídico tutelado e
pela natureza da ação penal.

04 – CESPE/DPE-TO/2022
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Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Quanto às disposições da Lei nº 7.716/1989, que trata dos crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional,
julgue os próximos itens.
I Os crimes definidos na referida lei admitem também a forma culposa.
II A suspensão do funcionamento do estabelecimento particular pelo prazo de três
meses constitui efeito automático da condenação por crime resultante de preconceito
de raça ou de cor praticado por seu responsável.
III Constitui crime o acesso ou recusa atendimento de alguém em estabelecimentos
esportivos, casas de diversões ou clubes sociais, ainda que não abertos ao público.
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.

05 – CESPE/DPE-PI/2022

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Nenhum item está certo.
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LEI MARIA DA PENHA – LEI Nº
11.340/2006

Prof.ª Priscila Silveira

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Após conturbada e conflitiva separação, um casal com filhos de 15 e 10 anos de idade,
realizou divórcio judicial, oportunidade em que, dentre outros temas, foi fixada a
questão da pensão a ser paga para os filhos que ficariam sob os cuidados maternos.
Sem que a relação marital fosse retomada em qualquer momento, quando o filho mais
velho completou 21 anos, o genitor informou à ex-esposa que ingressaria com o pedido
de exclusão do dever alimentar, o que gerou novo atrito.
A genitora afirmou que o préstimo de alimentos deveria prosseguir, pois o filho estava
tentando o ingresso no ensino superior. O genitor, então, respondeu de forma agressiva,
que o filho não teria futuro, pois seguia o modelo materno de incapacidade laboral e
cognitiva, sendo fadado, portanto, a ser um “zé ninguém”, tal qual a ex-esposa era.
Acrescentou que ela ficava infantilizando os filhos, não permitindo que ganhassem
independência e ela que se virasse para bancar aquela situação vergonhosa.
Sobre a possibilidade de configuração de ilícito penal, assinale a afirmativa correta.

06 – FGV/PC-AM/2022
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Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

A) Não há configuração de qualquer crime da Lei Maria da Penha, em razão do tempo
passado entre o divórcio e o fato.

B) Embora o relacionamento entre os dois tenha se encerrado, as agressões verbais
decorreram da relação havida.
C) Não há qualquer motivação de gênero no caso concreto, a ensejar a configuração de
crime da Lei Maria da Penha.
D) Há configuração de crime da Lei Maria da Penha, pois a dinâmica envolve agressões
de homem contra mulher.
E) Embora referente à relação havida entre o casal, a inexistência de lesão física impede
a incidência da Lei Maria da Penha.

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de
imediato, as seguintes providências legais, quando cabíveis:
A) escoltar a ofendida para acompanhar a retirada dos pertences do agressor do local da
ocorrência ou do domicílio familiar;
B) garantir proteção policial, quando necessário, após comunicação realizada pelo
Ministério Público ou Poder Judiciário;
C) fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro,
quando houver risco de vida;
D) encaminhar a ofendida para exame de corpo de delito ou prova suplementar no
Instituto de Criminalística ou em posto de atendimento médico;
E) informar à ofendida os direitos a ela conferidos, os serviços disponíveis e as medidas
que podem ser adotadas contra o agressor junto ao Poder Judiciário.

07 – FGV/PC-RJ/2022
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Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Para os efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I) no âmbito da
unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II) no âmbito da
família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa; III) em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Nesse contexto, de acordo com a citada lei, as relações pessoais enunciadas acima:
A) requerem, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, que a convivência entre o
agressor e a vítima seja atual ou pretérita, nesse caso pelo menos nos últimos cinco
anos;

08 – FGV/PC-RJ/2022

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

B) requerem, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, que a convivência entre o
agressor e a vítima seja atual, não incidindo essa lei específica após o fim do
relacionamento;
C) requerem, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, que a convivência entre o
agressor e a vítima seja atual ou pretérita, nesse caso pelo menos no último ano;
D) independem de orientação sexual, e a violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos humanos;
E) dependem de orientação sexual, e a violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos fundamentais.
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Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Em relação ao sistema protetivo da Lei Maria da Penha:
A) o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, desde
que com vínculo familiar;
B) o âmbito familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, dependente
de coabitação;

C) o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, exceto
as agregadas esporadicamente;

D) é desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para sua
aplicação.

09 – FGV/DPE-MS/2022

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

A Lei nº 11.340/2006 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher e dá outras providências. De acordo com a mencionada Lei Maria da Penha, é
direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o:
A) pronto atendimento pericial feito pelo policial militar que atender à ocorrência, com
imediata emissão do auto de exame de corpo de delito;
B) atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores,
preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados;

C) decreto do afastamento do agressor do lar, nos casos de violência física, a ser feito,
em qualquer hipótese, pelo policial militar que atender à ocorrência;

D) encaminhamento à perícia exclusivamente pela autoridade judicial, com nomeação
de perito e auxiliares do perito pelo juízo criminal;

E) depoimento assistido por assistentes sociais e psicólogos, que não pode ser tomado
em sede policial e deve ser realizado apenas em juízo.

10 – FGV/PC-RJ/2022
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CRIME DE GENOCÍDIO – LEI Nº
2.889/1956

Prof.ª Priscila Silveira

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

A lei nº 2.889/1956
A) não prevê causa de aumento de pena no caso de o crime de incitação ao genocídio
ser cometido pela imprensa.
B) prevê que os crimes nela definidos não serão considerados crimes políticos para
efeitos de extradição.

C) não prevê redução da pena para a tentativa em relação aos crimes nela definidos.
D) não prevê agravamento da pena no caso de o crime ser praticado por governante ou
funcionário público.
E) prevê que a pena pelo crime de incitação ao genocídio será a mesma para o crime
incitado, independentemente de sua consumação.

11 – CESPE/DPE-PI/2022
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De acordo com a convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) O ato de causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de grupo
nacional, étnico, racial ou religioso constitui genocídio que somente deve ser apenado
caso praticado por integrantes do governo.
B) Entende-se por genocídio, dentre outros atos, efetuar a transferência de crianças de
um grupo nacional, étnico, racial ou religioso para outro grupo, com a intenção de
destruir o grupo no todo ou em parte.

C) Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de grupo nacional,
étnico, racial ou religioso constitui ato de genocídio.

D) As pessoas que tiverem cometido o genocídio serão punidas, sejam governistas,
funcionários ou particulares.

12 – INSTITUTO AOCP/SEJUS-CE/2017

Revisão de Véspera SEFAZ BA
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Após o holocausto, ocorrido no seio germânico na Segunda Grande Guerra, o crime de
genocídio passou a ser abominado em várias nações do mundo. No Brasil, considera-se
crime de genocídio, para efeitos penais, entre outras ações ou omissões,
A) submeter, por negligência, imprudência ou imperícia, determinado grupo nacional,
étnico, racial ou religioso, a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a
destruição física total ou parcial.
B) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de grupo nacional,
étnico, racial ou religioso, como tal.

C) matar membros de grupo em razão de orientação sexual.
D) associarem-se 3 (três) ou mais indivíduos com intuito de causar lesão grave à
integridade física ou mental de membros de grupo motivados por discórdias
desportivas.

E) praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.

13 – CETRO/TJ-RJ/2012
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LEI DOS CRIMES DE TORTURA –
LEI Nº 9.455/1997

Prof.ª Priscila Silveira

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

A Lei nº 9.455/1997 tipifica o crime de tortura e aponta as suas diversas espécies.
Sobre o delito em questão, analise as afirmativas a seguir.
I. admite tentativa;
II. é insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto;

III. pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva.
Está correto somente o que se afirma em:
A) I;
B) III;

C) I e II;
D) I e III;
E) II e III.

14 – FGV/PC-RN/2021
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Ressalvada a situação daquele que se omite, quando tinha dever de evitar ou apurar, os
condenados por crime de tortura, na forma da Lei nº 9.455/97, devem cumprir a pena
em regime:
A) integralmente fechado;
B) inicialmente fechado;

C) inicialmente semiaberto;
D) inicialmente semiaberto, no caso de tortura vindicativa;
E) aberto.

15 – FGV/TJ-PI/2015

Revisão de Véspera SEFAZ BA
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Com relação ao crime de tortura, previsto na Lei 9.455/97, analise as afirmativas a
seguir:

I. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego
público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
II. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, com emprego de grave
ameaça, a intenso sofrimento mental como forma de aplicar medida de caráter
preventivo.
III. O disposto na Lei de Tortura (Lei 9.455/97) aplica-se ainda quando o crime não tenha
sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira.
Assinale:
A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

16 – FGV/PC-RJ/2008
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D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Relativamente ao crime de tortura (Lei 9.455/97), é correto afirmar que a pena do
crime é aumentada quando:

A) o crime é cometido contra agente público.
B) o crime é cometido por pessoa maior de sessenta anos.
C) o crime é cometido por agente público.
D) o crime é cometido durante o repouso noturno.

E) a pessoa que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las se omite em face dessas
condutas.

17 – FGV/PC-RJ/2008

355

356



Revisão de Véspera SEFAZ BA
Prof.ª Priscila Silveira

Em relação aos atos que podem constituir crimes de tortura, assinale a afirmativa
incorreta.

A) constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento
físico com o fim de obter informação
B) constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento
físico para provocar ação ou omissão de natureza criminosa
C) constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento
físico em razão de discriminação racial ou religiosa
D) submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência
ou ameaça, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal
E) constranger alguém sem emprego de violência nem ameaça, para que faça algo que a
lei não obriga

18 – FGV/PC-RJ/2008

INJÚRIA – ART. 140 DO CP.

Prof.ª Priscila Silveira
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Enquanto realizava compras em uma famosa loja de grife da cidade, Roberto iniciou
discussão com a vendedora Joana, vindo a afirmar, na presença de quinze clientes, que o
mau atendimento só poderia ter sido causado por uma “negrinha que deveria estar
comendo banana”. Joana ficou envergonhada com toda a situação, optando por ir para
casa e não contar a ninguém sobre o ocorrido. Contudo, a proprietária do
estabelecimento compareceu em sede policial e narrou os fatos.
Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que o delegado:
A) deverá instaurar inquérito policial, pois o crime em tese praticado foi de injúria racial
sem causa de aumento, que é de ação penal pública incondicionada;
B) não poderá instaurar inquérito policial, pois o crime em tese praticado foi de injúria
racial majorada, que exige representação da vítima;
C) deverá instaurar inquérito policial, pois foi praticado crime de racismo, que é de ação
penal pública incondicionada;

19 – FGV/PC-RN/2021
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D) não poderá instaurar inquérito policial, pois foi praticado crime de injúria racial
simples, que é de ação penal privada;

E) deverá instaurar inquérito policial, pois o crime praticado foi de injúria racial
majorada, que é de ação penal pública incondicionada.
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O crime de injúria
A) cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial
de computadores tem a pena aplicada em dobro.
B) real consiste na violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio
empregado, se considerem aviltantes.

C) racial é apenado com reclusão segundo a jurisprudência dos tribunais superiores,
apesar da legislação penal prever pena de detenção.

D) provocado pelo ofendido de forma reprovável ou no caso de retorsão imediata tem a
pena diminuída de um terço a dois terços.

E) consistente na utilização de elementos referentes a condição de pessoa idosa ou com
deficiência tem a pena aumentada de um terço.

20 – FCC/DPE-AM/2021
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Durante um acalorado debate motivado por questões políticas, X.X. afirmou, de dedo
em riste, que Y.Y. era um “tremendo corrupto metido a santo, um baita de um
hipócrita!”. Com base no exposto, é correto afirmar que X.X. cometeu o crime de:
A) injúria preconceituosa.
B) injúria na forma simples.

C) difamação.
D) calúnia.
E) injúria real.

21 – NC-UFPR/PC-PR/2021
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Um indivíduo negro, síndico do edifício onde morava, ao flagrar um morador na piscina
do bloco com um recipiente de isopor cheio de bebidas alcoólicas — atitude que afronta
a norma regimental proibitiva do condomínio —, recriminou-o, dizendo simplesmente:
“– você não pode fazer isso!”. Enfurecido, o morador retrucou a admoestação,
proferindo ofensas relativas à raça e à cor do síndico, com a seguinte frase: “– Negro
safado e fedido, volte para a África, que é seu lugar!”. A ofensa foi proferida em voz alta,
na presença de vários condôminos que usufruíam da área de lazer.
Nessa situação, a conduta do morador configura hipótese de
A) injúria qualificada por conotação racial.
B) crime contra a honra sujeito a ação penal pública incondicionada.
C) crime contra a honra sujeito à exceção da verdade.
D) difamação, razão por que ele estará isento de pena caso se retrate antes de proferida
a sentença.
E) retorsão imediata, razão por que ele não poderá ser punido.

22 – CESPE/SJDH-PE/2017
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De acordo com a legislação vigente e o entendimento dos tribunais superiores, assinale
a opção correta, com relação ao crime de injúria.
A) A ação penal no caso de injúria discriminatória é pública incondicionada, uma vez que
o bem jurídico tutelado ultrapassa os limites subjetivos.
B) A injúria racial é crime instantâneo, ao passo que a consumação ocorre no momento
em que terceiros tomam conhecimento do teor da ofensa.
C) A exceção da verdade é admitida apenas para alguns dos elementos tutelados pela
norma penal e exclui a tipicidade quando a ofensa é irrogada em juízo, na discussão da
causa, pela parte ou por seu procurador.
D) A injúria racial é um delito inserido no panorama constitucional do crime de racismo,
sendo considerado imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.
E) No crime de injúria, admite-se a retratação desde que se faça antes da sentença, por
escrito, de forma completa, abrangendo tudo o que o ofensor disse.

23 – CESPE/DPE-AC/2017
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
ESTADO DA BAHIA (AGENTE
DE TRIBUTOS ESTADUAIS –

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA)
Prof. Eduardo da Rocha

Art. 2º O ICMS incide sobre:

IV – as operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias,
bens e serviços a consumidor final localizado neste Estado, contribuinte ou
não do imposto;

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e interestadual caberá ao:

I - destinatário localizado neste Estado, quando este for contribuinte do
imposto, inclusive se optante pelo Simples Nacional;

II - remetente e o prestador localizados em outra unidade da Federação,
inclusive se optante pelo Simples Nacional, quando o destinatário não for
contribuinte do imposto.

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

Incidência
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§ 1º São irrelevantes para caracterização do fato gerador:

I - a natureza jurídica da operação ou prestação de serviço de que resultem
quaisquer das hipóteses previstas neste artigo;

II - o título jurídico pelo qual a mercadoria ou bem esteja na posse do
respectivo titular;

III - a validade jurídica da propriedade ou da posse do instrumento utilizado
na prestação do serviço;

IV - o cumprimento de exigências legais, regulamentares ou administrativas,
referentes às operações ou prestações;

V - o resultado financeiro obtido com a operação ou com a prestação do
serviço, exceto o de comunicação.

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

Incidência

Art. 3º O imposto não incide sobre:

I – livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, inclusive
o serviço de transporte dos mesmos;

XV - operações de arrendamento mercantil, salvo tratando-se de
importação do exterior;

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

Não Incidência
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Art. 3º O imposto não incide sobre:

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias e
serviços, observado o seguinte:

a) equipara-se às operações de que trata este inciso a saída de mercadoria
realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada à
empresa comercial exportadora, inclusive trading, ou outro
estabelecimento da mesma empresa;

b) o disposto neste artigo não se aplica às prestações de serviço de
transporte de mercadorias vinculadas às operações previstas na alínea “a”;

c) tornar-se-á devido o imposto quando não se efetivar a exportação,
ressalvada a hipótese de retorno ao estabelecimento em razão de
desfazimento do negócio.Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA

Prof. Eduardo da Rocha

Não Incidência

Art. 3º O imposto não incide sobre:

XV-B. - o transporte de carga própria;

§ 3º Considera-se transporte de carga própria quando efetuado em veículo
próprio, arrendado ou locado:

I - do adquirente;

II - do remetente, nas vendas fora do estabelecimento;

III - do contribuinte, nas transferências entre estabelecimentos do mesmo
titular.

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

Não Incidência
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Art. 3º O imposto não incide sobre:

VIII - saídas de bens integrados no ativo permanente, desde que tenham
sido objeto de uso, no próprio estabelecimento, por mais de um ano, antes
da desincorporação;

X - aquisição de mercadoria decorrente de arrematação em leilão fiscal
promovido pela Secretaria da Fazenda;

XV-C. - o fornecimento de água canalizada, ainda que tratada.

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

Não Incidência

Art. 37. § 3º A isenção para operação com determinada mercadoria não
alcança a prestação de serviço de transporte com ela relacionada, salvo
disposição em contrário.

Art. 39. A concessão de isenção ou de outros favores, benefícios ou
incentivos não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações
acessórias, salvo disposição em contrário.

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

Isenções, Incentivos e Benefícios Fiscais 
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Art. 5º Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial,
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1º. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem
habitualidade ou intuito comercial:

I - importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua
finalidade;

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior;

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

Sujeição Passiva – Contribuinte 

III - adquira ou arremate em licitação mercadoria ou bem apreendidos ou
abandonados; e

IV - adquira de outra Unidade da Federação lubrificantes e combustíveis
líquidos ou gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, quando não
destinados à comercialização, industrialização, produção, geração ou
extração.

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

Sujeição Passiva – Contribuinte 
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Art. 13. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança
do imposto e definição do contribuinte ou responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

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

b) onde se encontre:

1 - quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou
quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a
legislação tributária;

2 – quando procedente de outra Unidade da Federação sem destinatário
certo;

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

Local da Operação e da Prestação

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

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

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

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

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

a) onde tenha início a prestação;

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

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

Local da Operação e da Prestação

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

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária, na
hipótese de:

1 – fornecimento de ficha, cartão, ou assemelhado para utilização exclusiva
em terminal de uso público;

2 – disponibilização, mediante reconhecimento ou ativação, de créditos
passíveis de utilização em terminal de uso particular;

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

Local da Operação e da Prestação
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Art. 13. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança
do imposto e definição do contribuinte ou responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

j) relativamente ao pagamento da diferença de alíquotas:

1 - o do estabelecimento destinatário da mercadoria ou bem para uso,
consumo ou ativo permanente, na hipótese do inciso XV do caput do art. 4º
desta Lei;

2 - o do estabelecimento remetente de mercadoria ou bem destinado a
consumidor final não contribuinte do imposto, na hipótese do inciso XVI do
caput do art. 4º desta Lei;

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

Local da Operação e da Prestação

Art. 14 Para efeitos desta Lei, estabelecimento é o local, privado ou público,
edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoa física ou jurídica
exerça suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como
onde se encontrem armazenadas mercadorias.

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

§ 2º É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular.

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

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

Local da Operação e da Prestação
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§ 4º Quando a área de um imóvel rural:

I - abranger o território de mais de um Município deste Estado, considerar-
se-á o contribuinte circunscrito no Município em que estiver situada a
maior área da propriedade;

II - abranger parte do território baiano e parte do território de outra Unidade
da Federação, considerar-se-á estabelecimento autônomo a parte
localizada na Bahia.

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

Local da Operação e da Prestação

VI - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios mas com
indicação expressa da incidência do imposto de competência estadual,
como definida na lei complementar aplicável;

VIII - da entrada, no território deste Estado, de lubrificantes e combustíveis
líquidos ou gasosos derivados de petróleo e de energia elétrica oriundos de
outra unidade da Federação, quando não destinados à comercialização,
industrialização, produção, geração ou extração;

IX - do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do
exterior;

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

Momento

383

384



§ 3º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega,
pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser
autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, o que somente se
fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto
incidente sobre a operação, no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição
em contrário.

§ 6º Na hipótese de entrega de mercadorias 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.

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

Momento

XI - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e
Intermunicipal, por qualquer via ou meio, inclusive gasoduto, oleoduto ou
aqueduto, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

XII - do ato final da prestação de serviço de transporte iniciada no exterior;

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

Momento
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Art. 4º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

II - da saída de ouro, na operação em que este deixar de ser ativo
financeiro ou instrumento cambial;

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

Momento

b) caso o serviço seja prestado mediante ficha, cartão ou assemelhados,
considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento do
fornecimento desses instrumentos ao usuário ou a terceiro intermediário,
ou, quando para utilização exclusivamente em terminal de uso particular,
no momento do reconhecimento ou ativação dos créditos;

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

Momento
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Art. 4º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

XV - da entrada ou da utilização, efetuada por contribuinte do imposto, de
mercadoria, bem ou serviço, em decorrência de operação interestadual ou
de serviço cuja prestação tenha sido iniciada em outra unidade da
Federação, 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 alcançadas pela incidência do imposto;
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Momento

Art. 4º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

XVI - da saída interestadual de mercadoria ou bem destinado a consumidor
final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido neste Estado;

XVII - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas
prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo
tomador domiciliado neste Estado não seja contribuinte do imposto.
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Momento
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§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saída do estabelecimento a mercadoria constante no estoque final na
data do encerramento de suas atividades, a menos que se trate de
sucessão;
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Momento

Art. 4º. § 4º Salvo prova em contrário, presume-se a ocorrência de
operações ou de prestações tributáveis sem pagamento do imposto
sempre que se verificar:

I - saldo credor de caixa;

II - suprimento a caixa de origem não comprovada;

V - pagamentos não registrados;

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

IV - entradas de mercadorias ou bens não registradas;
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Operações e Prestações Presumidas 
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§ 4º Salvo prova em contrário, presume-se a ocorrência de operações ou de
prestações tributáveis sem pagamento do imposto sempre que se verificar:

VI - valores das operações ou prestações declarados pelo contribuinte
inferiores aos informados por:

a) instituições financeiras;

c) “shopping centers”, centro comercial ou empreendimento semelhante;

VII - valores totais diários das operações ou prestações declarados pelo
contribuinte como sendo recebidos por meio de cartão de crédito ou
débito inferiores aos informados pelas respectivas administradoras.
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Operações e Prestações Presumidas 

§ 5º A falta de comprovação da saída de mercadoria do território estadual
pelo proprietário, transportador ou condutor do veículo, quando exigida,
autoriza a presunção de que tenha ocorrido sua comercialização no
território baiano.
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Art. 17. A base de cálculo do imposto é:

XI - nas hipóteses dos incisos XV do caput do art. 4º desta Lei:

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto
devido a esse Estado;

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto
devido a esse Estado.
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Base de Cálculo do DIFAL
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Base de Cálculo do DIFAL

𝐵𝐶𝑑𝑖𝑓𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙. 𝑂𝑝. 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 − 𝐼𝐶𝑀𝑆 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜

1 − 𝑎𝑙í𝑞. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
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Art. 17. A base de cálculo do imposto é:

VI – na hipótese do inciso IX do art. 4º, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação
observado o disposto no art. 18;

b) o imposto sobre a importação;

c) o imposto sobre produtos industrializados;

d) o imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas devidas
aduaneiras cobradas ou debitadas ao adquirente, relativas ao adicional ao
frete para renovação da marinha mercante, armazenagem, capatazia,
estiva, arqueação e multas por infração;
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Base de Cálculo em Importações 

Art. 18. Sempre que o valor da operação ou da prestação estiver expresso
em moeda estrangeira:

I - será feita sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da
ocorrência do fato gerador.

II - na hipótese de importação, o preço expresso em moeda estrangeira será
convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no
cálculo do imposto sobre a importação, sem qualquer acréscimo ou
devolução posterior se houver variação cambial até o pagamento efetivo do
preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de
cálculo do Imposto sobre a Importação, nos termos da lei aplicável,
substituirá o preço declarado.
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Art. 22. A autoridade lançadora poderá arbitrar a base de cálculo do ICMS,
quando não for possível a apuração do valor real, nas seguintes hipóteses:

I - operação ou prestação sem emissão de documento fiscal ou com
documentação fiscal inidônea;

II - falta de apresentação dos documentos fiscais e contábeis relativos às
atividades da empresa, inclusive sob alegação de perda, extravio,
desaparecimento ou sinistro dos mesmos;

III - utilização irregular de sistema eletrônico de processamento de dados,
equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) ou terminal ponto de venda
(PDV), de que resulte redução ou omissão do imposto devido, inclusive no
caso de falta de apresentação do equipamento;

IV - qualquer outro caso em que se comprove a sonegação do imposto.
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Arbitramento
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Outras Disposições sobre a BC
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Industrialização 
ou 
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Art. 17. A base de cálculo do imposto é:

IV - na hipótese do inciso VII do art. 4º, o valor acrescido relativo à
industrialização ou serviço, abrangendo mão-de-obra, insumos aplicados e
despesas cobradas do encomendante;
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Outras Disposições sobre a BC

Art. 17. § 10. Na operação de arrendamento mercantil, ao ser exercida a
opção de compra pelo arrendatário antes do final do contrato, bem como
na hipótese de contrato celebrado em desacordo com a legislação federal,
a operação será equiparada a uma venda a prazo, e a base de cálculo será o
valor total da operação, ou seja, o montante das contraprestações pagas
durante a vigência do arrendamento, acrescido da parcela paga a título de
preço de aquisição.
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Art. 15. As alíquotas do ICMS são:

II – 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais que
destinem mercadorias, bens ou serviços a contribuinte ou não do imposto;

III - 4% (quatro por cento):

a) nas prestações interestaduais de transporte aéreo de carga e mala postal,
quando tomadas por contribuintes ou a estes destinadas;

b) nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do
exterior, destinados a contribuintes ou não do imposto, que, após seu
desembaraço aduaneiro:

1. não tenham sido submetidos a processo de industrialização;
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Alíquotas 

2. ainda que submetidos a qualquer processo de transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento,
renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com
conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento).
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Alíquotas 
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Alíquotas 

Mercadorias Importadas 
que não se sujeitam a 
alíquota de 4% em op. 

Interestaduais

Que não tenham similiar 
nacional

Bens e mercadorias 
produzidos em 

conformidade com os 
processos produtivos 

básicos 

Gás Natural

Art. 16. Não se aplicará o disposto no inciso I do artigo anterior, quando se
tratar das mercadorias e dos serviços a seguir designados, cujas alíquotas
são as seguintes:

I - 7% (sete por cento) nas operações com:

a) arroz, feijão, milho, macarrão, sal de cozinha, farinha, fubá de milho e
farinha de mandioca;

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder redução da base de
cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel, de tal forma que a
incidência do imposto resulte numa carga tributária nunca inferior a 12%
(doze por cento).
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VI - 28% (vinte e oito por cento) nas operações com gasolina.

VII - 28% (vinte e oito por cento) nas operações com cigarros, cigarrilhas,
charutos e fumos industrializados;
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Alíquotas 

Art. 15. § 1º No retorno de mercadoria depositada por estabelecimento de
outra unidade da Federação, a alíquota aplicável será a mesma adotada
quando da remessa para depósito neste Estado.
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Alíquotas 
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Art. 16-A. Parágrafo único. Em relação ao adicional de alíquota de que trata este
artigo, observar-se-á o seguinte:

I - incidirá, também, nas operações com álcool etílico hidratado combustível
(AEHC), cosméticos, isotônicos, energéticos, refrigerantes, cervejas e chopes;

II - não incidirá no fornecimento de energia elétrica inferior a 150 kwh mensais
para consumidores enquadrados na subclasse residencial baixa renda, nos
termos definidos em Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
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Alíquotas 

Art. 29. § 1º. O uso do crédito fiscal ocorrerá:

II – a partir da data prevista na Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de
setembro de 1996, tratando-se de mercadorias destinadas ao uso ou
consumo do estabelecimento e respectivos serviços de transporte; (1º de
janeiro de 2033)

III – tratando-se de entrada de energia elétrica no estabelecimento:

a) a partir de 1º de novembro de 1996:

1 - quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

2 - quando consumida no processo de industrialização;
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Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 
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3 - quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação de
serviço destinada ao exterior, na proporção destas sobre as saídas ou
prestações totais; e

b) a partir da data prevista na da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de
setembro de 1996, nas hipóteses de entrada de energia elétrica no
estabelecimento, não indicadas na alínea anterior; (1º de janeiro de 2033)
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Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 

IV – tratando-se de recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo
estabelecimento:

a) a partir de 1º de novembro de 1996:

1 - quando tenham sido prestados na execução de serviços da mesma
natureza;

2 - quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o
exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e

b) a partir da data prevista na Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de
setembro de 1996, nas hipóteses de recebimento de serviços de
comunicação utilizados pelo estabelecimento não indicadas na alínea
anterior. (1º de janeiro de 2033)
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Creditamento de Material de Uso e Consumo, Energia 
Elétrica e Comunicações 
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Creditamento de Ativo Permanente 

Art. 29. § 2º. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou as
utilizações de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou
não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à
atividade do estabelecimento.

§ 3º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do
estabelecimento os veículos de transporte pessoal.

§ 4º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento
ou a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização, produção
rural, extração ou geração, quando a operação de que decorrer a saída do
produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto
em se tratando de saída para o exterior;
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Vedações ao Crédito
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II - para comercialização, quando a operação de saída subsequente não for
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto a destinada ao exterior;

III - para prestação de serviço, quando a prestação subsequente não for
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto a destinada ao exterior;

§ 5º Deliberação dos Estados e do Distrito Federal, na forma da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, poderá dispor que não se
aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior.
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Vedações ao Crédito

Art. 30. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se
tiver creditado, salvo disposição em contrário, sempre que o serviço
tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta,
sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou
da utilização do serviço;

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

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

IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.
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Estorno do Crédito
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§ 2° Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que
venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior.
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Estorno do Crédito

§ 3º Em substituição ao regime normal de apuração, o Poder Executivo poderá, 
ainda, conceder a opção de pagamento do ICMS com base em aplicação de 
percentual de até 10 % (dez por cento) sobre o valor da receita bruta mensal 
do contribuinte, vedado o direito a crédito pelas entradas de mercadorias, 
tratando-se de: 

I - estabelecimento em que seja exercida unicamente a atividade de restaurante, 
churrascaria, pizzaria, lanchonete, bar, padaria, pastelaria, confeitaria, 
bombonerias, sorveteria, casa de chá, loja de “delicatessen”, serviço de “buffet” 
e outros serviços de alimentação; 

II - contribuinte cuja receita bruta anual seja inferior ou igual a R$ 2.400.000,00 
(dois milhões e quatrocentos mil reais). 

§ 4º O regulamento poderá estender o disposto no parágrafo anterior a outras 
atividades econômicas. 
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Apuração do Imposto
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Art. 26. § 5º Nas operações de arrendamento mercantil, ao ser exercida a 
opção de compra pelo arrendatário antes do final do contrato ou na 
hipótese de contrato celebrado em desacordo com a legislação federal, 
poderá o arrendante u lizar como crédito fiscal o valor do imposto 
correspondente à aquisição anterior do bem objeto da operação de venda, 
observado o disposto no § 10 do art. 17. 
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Apuração do Imposto

Art. 26. § 6º O valor do imposto antecipado parcialmente pelos
contribuintes sujeitos ao regime normal de apuração, nos termos do art. 12-
A, poderá ser escriturado a crédito, conforme dispuser o regulamento
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Art. 26. § 4º Entendem-se como saldos credores acumulados aqueles 
decorrentes de operações ou prestações subsequentes:

I - que destinem ao exterior mercadorias e serviços com não-incidência do 
imposto;

II - realizadas com isenção ou redução da base de cálculo ou não tributada, 
sempre que houver previsão legal de manutenção do crédito;

III - com diferimento do lançamento do imposto; 

IV - com alíquota inferior à das operações ou prestações anteriores;

V - realizadas exclusivamente com mercadorias sujeitas ao pagamento do 
imposto por antecipação ou substituição tributária. 
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Créditos Cumulados 

§ 2º Saldos credores acumulados a partir de 16 de setembro de 1996, data
da publicação da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, por
estabelecimentos que realizem as operações e prestações de que trata o
inciso II do art. 3º podem ser, na proporção que estas saídas representem
do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:

I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu neste
Estado;

II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros
contribuintes deste Estado, mediante a emissão pela autoridade
competente de documento que reconheça o crédito, conforme dispuser o
regulamento.
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§ 3º Nos demais casos de saldos credores acumulados, nas condições
definidas pelo regulamento, poderão ser os mesmos:

I-A - utilizados para pagamento de débitos do imposto;

II - transferidos a outros contribuintes deste Estado.
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Créditos Cumulados 

Art. 33. Serão restituídas, no todo ou em parte, as quantias relativas ao imposto, 
multas e demais acréscimos legais recolhidos indevidamente, consoante a forma 
estabelecida em regulamento, observados os prazos de prescrição e decadência. 

§ 2º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de 90 
(noventa) dias, o contribuinte poderá creditar-se, em sua escrita fiscal, do valor 
objeto do pedido. 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o 
contribuinte, no prazo de 15 (quinze) dias da respec va no ficação, procederá ao 
estorno dos créditos lançados com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis. 

§ 4º É assegurado ao contribuinte subs tuído o direito à restituição do valor do 
imposto pago, por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador 
presumido que não se realizar, observadas as regras dos parágrafos anteriores. 
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§ 1º Quando se tratar de contribuinte que não utilize créditos fiscais, a 
restituição do indébito, poderá ser feita em dinheiro ou mediante 
certificado de crédito fiscal. 
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Restituição

§ 6º Quando a retenção do imposto for feita sem a inclusão, na base de 
cálculo, dos valores referentes a frete e seguro, por não serem esses 
valores conhecidos pelo sujeito passivo por substituição no momento da 
emissão do documento fiscal, caberá ao destinatário recolher o imposto 
sobre as referidas parcelas. 
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Substituição por Antecipação e Das Demais Hipóteses 
de Antecipação Tributária  
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Art. 9º Ocorrida a substituição ou antecipação tributária, estará encerrada
a fase de tributação sobre as mercadorias constantes no Anexo I desta Lei.
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Substituição por Antecipação e Das Demais Hipóteses 
de Antecipação Tributária  

Art. 9º-A. - O contribuinte que praticar preço de venda inferior ao valor 
adotado como base de cálculo para fins de antecipação ou substituição 
tributária poderá apresentar pedido de restituição.

§ 1º O pedido de restituição de que trata o caput deste artigo implica na 
renúncia ao encerramento da tributação prevista no art. 9º desta Lei, 
cabendo ao Fisco realizar as atividades inerentes à fiscalização das 
operações realizadas pelo contribuinte, devendo exigir a diferença apurada 
nos casos em que se verificar preço de venda superior ao valor adotado 
como base de cálculo presumida, prevista na legislação, para fins de 
antecipação ou substituição tributária. 
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Substituição por Antecipação e Das Demais Hipóteses 
de Antecipação Tributária  
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§ 5º A análise e deliberação do pedido de restituição pela Secretaria da
Fazenda deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados do protocolo do requerimento.

Art. 12. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do
valor do imposto pago por força da substituição tributária, se o fato
gerador presumido não chegar a se realizar, observado o disposto no art.
33.
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Substituição por Antecipação e Das Demais Hipóteses 
de Antecipação Tributária  

Art. 12-A. Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de
comercialização, será exigida antecipação parcial do imposto, a ser
efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de
apuração adotado, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base
de cálculo prevista no inciso III do art. 23, deduzido o valor do imposto
destacado no documento fiscal de aquisição.
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Substituição por Antecipação e Das Demais Hipóteses 
de Antecipação Tributária  
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§ 1º A antecipação parcial estabelecida neste artigo não encerra a fase de 
tributação e não se aplica às mercadorias, cujas operações internas sejam 
acobertadas por: 

I - isenção; 

II - não-incidência; 

III - antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de 
tributação. 
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Substituição por Antecipação e Das Demais Hipóteses 
de Antecipação Tributária  

Art. 23. Para fins de substituição tributária, inclusive a título de antecipação, 
a base de cálculo é:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes: 

a) o valor da operação, sendo esta tributada, quando o termo final do 
diferimento for a saída, do estabelecimento do responsável, da mercadoria 
ou do produto dela resultante, desde que não inferior ao valor de que cuida 
a alínea seguinte; 

b) nas demais hipóteses, o valor da operação ou prestação praticado pelo 
contribuinte substituído, incluídas todas as despesas que as tenham 
onerado; 

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Base de Cálculo na Substituição Tributária  
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II - em relação às operações ou prestações subsequentes, a obtida pelo 
somatório das parcelas seguintes: 

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto 
tributário ou pelo substituído intermediário; 

b) o montante dos valores de seguro, frete, IPI e outros encargos cobrados 
ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 

c) a margem de valor adicionado, inclusive lucro, relativa às operações ou 
prestações subsequentes. 
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Base de Cálculo na Substituição Tributária  

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor,
único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de
cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço
por ele estabelecido.

§ 3º Nas situações previstas em regulamento, em substituição ao disposto
no inciso II do caput deste artigo, a base de cálculo para fins de substituição
tributária será o preço final a consumidor fixado ou sugerido pelo
fabricante ou importador.
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Base de Cálculo na Substituição Tributária  
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
Prof. Eduardo da Rocha

Base de Cálculo na Substituição Tributária  

Art. 40. Constitui infração relativa ao ICMS a inobservância de qualquer 
disposição contida na legislação deste tributo, especialmente das previstas 
no art. 42 desta Lei. 

§ 1º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que 
tenham concorrido, de qualquer forma, para a sua prática, ou dela se 
beneficiarem. 

§ 2º A responsabilidade por infração relativa ao ICMS independe da 
intenção do agente ou beneficiário, bem como da efetividade, natureza e 
extensão dos efeitos do ato. 
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Infrações e Penalidades 
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Infrações e Penalidades 

Penalidades

Multa

Regime Especial de Fiscalização e Pagamento

Cancelamento de benefícios fiscais

Cassação de Regime Especial para pagamento, emissão de 
docs. fiscais ou escrituração de livros fiscais

Cancelamento de Autorização ou 
Credenciamento

§ 6º O pagamento da multa não dispensa a exigência do imposto, quando 
devido, nem a imposição de outras penalidades, além da correção do ato 
infringente. 
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Infrações e Penalidades 
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Art. 43. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ajustar anualmente
os valores das multas fixadas em Real, relativas às infrações tipificadas
neste capítulo, até o limite da variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE.
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Infrações e Penalidades 
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Infrações e Penalidades 

Devedor Contumaz

3 meses de ICMS declarado e não 
recolhido, consecutivos ou não

Débitos inscritos em DA não 
suspensos e superiores a R$ 500.000 

desde que ultrapasse...

30% do PL

OU

25% do 
faturamento do 

ano anterior
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Regime Especial de Fiscalização

Regime especial de 
fiscalização e 
pagamento 

Pagamento do ICMS no momento da saída da mercadoria 
ou da prestação do serviço, inclusive o relativo ao imposto 

devido por substituição tributária

Pagamento do ICMS devido por antecipação tributária, na 
entrada no território deste Estado

Vigilância constante por funcionários do Fisco Estadual, inclusive com 
plantões permanentes

Cassação de credenciamentos, habilitações e autorizações

Art. 49-A. O benefício fiscal previsto em convênio celebrado e ratificado na forma
prevista em lei complementar tem aplicação:

I - tratando-se de convênio impositivo:

a) a partir da data prevista no próprio convênio;

b) no trigésimo dia após a publicação da ratificação nacional do convênio, se este
for omisso quanto à data de sua vigência;

II - tratando-se de convênio autorizativo, a partir da vigência do ato jurídico pelo
qual vier a ser introduzido na legislação interna.

Parágrafo único. 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.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Disposições Especiais 
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Art. 106. A arrecadação tributária far-se-á através de estabelecimentos 
bancários devidamente credenciados pela Secretaria da Fazenda e, 
excepcionalmente, através de funcionários com funções arrecadadoras. 

§ 1º Por descumprimento de obrigações inerentes à função arrecadadora, os 
estabelecimentos bancários serão passíveis das sanções de advertência, 
suspensão ou exclusão, conforme dispuser o regulamento. 

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Arrecadação Tributária – Arrecadação e Fiscalização

§ 2º Sem prejuízo das sanções referidas no parágrafo anterior, ficam os 
estabelecimentos bancários sujeitos às seguintes multas, segundo dispuser o 
regulamento: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor retido indevidamente, quando 
descumprido o prazo fixado para o recolhimento da receita estadual 
arrecadada, acrescida de correção monetária mensal por atraso superior a 
um mês; 

II - até 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal (UPFs-BA), quando descumpridas 
outras obrigações inerentes à função arrecadadora. 

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Arrecadação Tributária – Arrecadação e Fiscalização
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Art. 107. § 2º Compete aos Auditores Fiscais a constituição de créditos 
tributários, salvo na fiscalização de mercadorias em trânsito e nos 
estabelecimentos de microempresas e de empresas de pequeno porte que 
sejam optantes pelo Simples Nacional. 

§ 3º Compete aos Agentes de Tributos Estaduais a constituição de créditos 
tributários decorrentes da fiscalização de mercadorias em trânsito e nos 
estabelecimentos de microempresas e empresas de pequeno porte que 
sejam optantes pelo Simples Nacional. 
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Arrecadação Tributária – Arrecadação e Fiscalização

Art. 107-C. Fica a Fazenda Pública Estadual dispensada do lançamento e da 
inscrição em Dívida Ativa de créditos tributários cujo valor seja inferior a R$ 
460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Arrecadação Tributária – Arrecadação e Fiscalização
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§ 2º No caso de recusa à exibição de livros e documentos assim como de 
obstáculo ao exame de mercadorias no estabelecimento, o funcionário 
fiscal poderá lacrar móveis e imóveis, onde possivelmente estejam 
guardados os documentos, livros e mercadorias, deixando com o 
contribuinte uma cópia do respectivo termo e diligenciando para que se 
faça a exibição por via judicial. 
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Arrecadação Tributária – Arrecadação e Fiscalização

§ 3º Os condutores de mercadorias, qualquer que seja o meio de transporte, 
exibirão, obrigatoriamente, nos Postos de Fiscalização por onde passarem, 
a documentação fiscal respectiva, para efeito de conferência, 
independentemente de interpelação. 
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Arrecadação Tributária – Arrecadação e Fiscalização
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Fato Gerador 

MOMENTO DO IPVA

Veículo Novo Data da aquisição por consumidor 
final ou incorporação

Veículo Usado 1º de Janeiro

Veículo de outra UF A partir do uso ou locação não 
eventual na BA

Importação (consumidor final) Data do desembaraço

Importação (importadora/revendedora) Data da posterior aquisição por 
consumidor final ou incorporação

Art. 5º As imunidades de que trata esta Lei terão eficácia imediata e o
reconhecimento das isenções se dará conforme dispuser o regulamento.

§ 1º Na hipótese de perda da condição que fundamentava a isenção, não-
incidência e imunidade, o imposto será devido por duodécimo ou fração
que falte para o término do exercício.
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Imunidade e Isenção 
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Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Imunidade e Isenção 
Isenção Obs: Quantidade máx.

Veículos de Corpos 
Diplomáticos acreditados junto 

ao Governo brasileiro
- desde que haja reciprocidade -

Veículos de turistas - prazo máximo de um ano -

Máquinas agrícolas e de 
terraplanagem

- desde que não circulem em vias 
públicas -

Veículos terrestre com 
potência inferior a 50 cc e 
embarcação com potência 

inferior a 25 HP

- -

Veículos de PJ de direito 
privados instituídas pelo Poder 
Público Estadual ou Municipal

- -

Embarcação de pescador 
profissional Pessoa Física - 1

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Imunidade e Isenção 

Veículos terrestres com mais de 15 
anos de fabricação - -

Táxis - se motorista for autônomo 1

Moto-táxis - se motorista for autônomo -

Veículos e embarcações de 
concessionárias, permissionárias ou 
autorizatárias de transporte coletivo

- desde que empregados 
exclusivamente no transporte urbano e 

suburbano
-

Veículos de portadores de 
deficiência física, visual, mental ou 

autista
- 1

Ambulâncias e veículos de combate 
a incêndio

- desde que não haja cobrança pelo 
serviço -
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Art. 7º. A base de cálculo é:

I – para veículo novo, o valor venal constante da Nota Fiscal, ou do 
documento que represente a transmissão da propriedade, acrescido do 
valor dos equipamentos opcionais e dos acessórios a ele incorporados e 
das despesas de frete e seguro; 

§ 4º Para veículo novo, o imposto será devido proporcionalmente ao 
número de meses restantes do exercício fiscal, calculado a partir do mês de 
sua aquisição. 

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Base de Cálculo

§ 1º Para efeito do primeiro lançamento relativo a veículo importado
diretamente pelo consumidor final, o valor venal será o constante do
documento relativo ao desembaraço aduaneiro, acrescido dos tributos e
demais gravames devidos.

Legislação Tributária Estadual – SEFAZ/BA
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Base de Cálculo
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II – para veículo usado, o valor venal constante em tabela anualmente publicada 
pela Secretaria da Fazenda com base nos preços médios de mercado, observando-se:

a) em relação a veículos terrestres: marca, modelo, espécie, potência e ano de 
fabricação;

b) em relação a embarcações: potência, combustível, comprimento, casco e ano de 

c) em relação a aeronaves: peso máximo de decolagem e ano de fabricação;   

§ 3º A tabela de que trata o inciso II será publicada até o mês de dezembro para 
vigorar no exercício seguinte e terá os valores venais expressos em reais. 

§ 2º Poderá a Secretaria da Fazenda, a título de uniformização, adotar os valores 
venais constantes em tabela que venha a ser elaborada pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ. 
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Base de Cálculo

§ 5º Ocorrendo perda total do veículo, por sinistro, roubo, furto ou outro 
motivo que descaracterize sua propriedade, seu domínio ou sua posse, a 
base de cálculo corresponderá ao valor proporcional ao número de meses 
do ano em que o veículo permaneceu na sua propriedade, domínio ou 
posse. 

§ 6º Na hipótese de novo licenciamento dos veículos enquadrados na 
situação do parágrafo anterior, a base de cálculo do imposto será a 
prevista no inciso II, observada a proporcionalidade no exercício. 
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Base de Cálculo
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Alíquotas

1%

• automóveis e utilitários de locadoras
• ônibus, micro-ônibus, caminhões, tratores,

motos e motonetas, motocicletas e triciclos
estrangeiros e nacionais (exceto caminhão com
capacidade inferior a 2.000 Kg)

1,5%
• embarcações e aeronaves

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

Alíquotas

2,5%
• Automóveis e utilitários não movidos a diesel

3%
• Automóveis e utilitários movidos a diesel
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Art. 8º Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 9º São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do Imposto: 

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do 
imposto do exercício ou exercícios anteriores; 

III - o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, 
inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de 
pagamento ou do reconhecimento de isenção, não incidência ou imunidade 
do imposto. 

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta 
benefício de ordem.
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Contribuinte e Responsável

Art. 11. O Poder Executivo fixará anualmente tabela de prazos para
pagamento do imposto, que poderá ser recolhido em cota única ou em
parcelas mensais e sucessivas, conforme dispuser o regulamento.

§ 1º Na hipótese do Poder Executivo estabelecer o pagamento parcelado
do imposto, poderá ser concedido desconto de até 20% para recolhimento
em cota única.

§ 2º Não se exigirá o pagamento do imposto relativo a veículos usados,
quando o total devido de cada exercício for inferior a R$50,00 (cinquenta
reais).
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Imposto Devido e Pagamento
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Art. 14. O débito fiscal relativo ao imposto, quando não pago no prazo, sujeitar-
se-á aos acréscimos tributários estabelecidos na Lei nº 3.956/81, Código 
Tributário do Estado da Bahia - COTEB. 

Art. 15. A falta de recolhimento do imposto no prazo regulamentar sujeita o 
infrator à multa de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto. 

Art. 16. A multa prevista no artigo anterior será reduzida em 70% (setenta por 
cento) se o débito for pago antes do ajuizamento da execução fiscal. 
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Imposto Devido e Pagamento

OBRIGADO

Prof. Eduardo da Rocha
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO 
ESTADO DA BAHIA (AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS – 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA)

Prof. Rafael Rocha

Prof. Rafael Rocha

Prof. Rafael Rocha

https://t.me/rafaelrochaestrategia

@rafaelrochaestrategia

Prof. Rafael Rocha
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ITCD

Prof. Rafael Rocha

Prof. Rafael Rocha

Incidência 

Art. 1º. O Imposto sobre Transmissão “CAUSA MORTIS” e doação de quaisquer bens

ou direitos tem como fato gerador a transmissão "causa mortis" e a doação, a

qualquer título, de:

I - propriedade ou domínio útil de bem imóvel por natureza ou acessão física, nos

termos da Lei civil;

II - direitos reais sobre imóveis;

III - bens móveis, direitos, títulos e créditos.
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Incidência 

Art. 2º Para efeito desta Lei considera-se doação qualquer ato ou fato, não oneroso,

que importe ou resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.

§ 1º A estipulação de condições de fazer não desvirtua a gratuidade da doação.

§ 2º Nas transmissões “causa mortis” e doações ocorrem tantos fatos geradores

distintos quantos forem os herdeiros ou donatários.

Local

Bens Imóveis Local do 
Bem

Bens Móveis

(Doação)

Domicílio do 
Doador

Domicílio do 
Donatário

Se Doador no 
exterior

Bens Móveis

(Sucessão)

Onde se 
processar 

inventário ou 
arrolamento

Domicílio do 
Herdeiro ou do 

Legatário

Se de cujus 
residia no 

exterior, possuía 
bens no exterior 
OU inventário/ 
arrolamento no 

exterior
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Não incidência
Art. 3º. O imposto não incide sobre a transmissão “causa mortis” e doação de 

quaisquer bens ou direitos, quando:

I - realizada para o patrimônio da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

inclusive Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, desde que 

vinculadas às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes; 

II - realizada para o patrimônio dos templos de qualquer culto; 

III - realizada para o patrimônio dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, 

sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da Lei. 

Não incidência

IV - realizada para o patrimônio do trabalhador rural beneficiada pela

desapropriação de imóvel rural, para fins do Programa de Reforma Agrária;

V - realizada para o patrimônio do trabalhador rural atingido por projeto de

reassentamento promovido em virtude de formação de reservatórios de usinas

hidroelétricas;

VI - realizada para o patrimônio do trabalhador rural beneficiado no processo de

aquisição de imóveis entre o poder público e particulares, para fins do Programa de

Reforma Agrária;
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Isenção
Art. 4º. Ficam isentas do imposto: (transmissões causa mortis)

I - as transmissões, por sucessão, de prédio de residência a cônjuge e filhos do 

servidor público estadual, falecido, quando esta seja a única propriedade do 

espólio, desde que comprovem não possuírem, individualmente, em sua totalidade 

outro imóvel; 

II - as transmissões hereditárias de prédio de residência que constitua o único bem 

do espólio, cujo valor do imóvel seja igual ou inferior a R$170.000,00 (cento e 

setenta mil reais), desde que à sucessão concorram apenas o cônjuge ou filhos do 

“de cujus” e que fique comprovado não possuírem outro imóvel;  

V - as transmissões causa mortis de bens ou direitos cujo valor total do espólio seja 

de até R$100.000,00 (cem mil reais).

Isenção
Art. 4º. Ficam isentas do imposto: (transmissões por doação)

IV - as transmissões, (i) por doação, de propriedade de bens imóveis entre as

empresas públicas estaduais, bem como as transmissões, (ii) por doação, de

propriedade de imóveis ou de suas parcelas para os primeiros adquirentes

pessoas físicas, beneficiários de programas governamentais de moradia para

população de baixa renda e as transmissões, (iii) por doação, de propriedade de

imóveis, destinados à moradia, oriundos de operações de intervenção vinculadas a

estado de calamidade pública e situação de emergência;

Parágrafo único. Nas hipóteses de transmissões de propriedades previstas no

inciso IV, não será exigida, pelos serventuários que tiverem de lavrar os

respectivos instrumentos translativos, a comprovação do reconhecimento de isenção.
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Sujeição Passiva
Art. 5º. São contribuintes do imposto:

I - nas transmissões “causa mortis”, os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos; 

II - nas doações a qualquer título, o donatário. 

Art. 6º Nas transmissões e doações que se efetuarem sem o pagamento do imposto 

devido, são solidariamente responsáveis o doador e o inventariante, conforme o 

caso. 

Art. 7º São subsidiariamente responsáveis pelo pagamento do imposto, nas 

doações e transmissões que se efetuarem sem o pagamento, o oficial público, o 

serventuário e auxiliar de justiça, ou qualquer servidor público cuja interferência seja 

essencial para sua validade e eficácia. 

Alíquotas

Art. 9º. As alíquotas do ITD são as seguintes: 

I - 3,5 % (três inteiros e cinco décimos por cento), nas doações de quaisquer bens ou 

direitos; 

II - nas transmissões causa mortis: 

a) 4 % (quatro por cento), para espólio de R$100.000,00 (cem mil reais) a até 

R$200.000,00 (duzentos mil reais); 

b) 6 % (seis por cento), para espólio acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a 

até R$300.000,00 (trezentos mil reais): 

c) 8 % (oito por cento), para espólio acima de R$300.000,00 (trezentos mil reais)
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PAF - CTE

Prof. Rafael Rocha

Disposições Gerais
Art. 124. Os prazos processuais serão contínuos, excluindo-se na contagem, o dia do

início e incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único. Só em dia de expediente normal, na repartição em que corra o

processo ou deva ser praticado o ato, iniciam-se ou encerram-se os prazos

processuais.

Art. 125. Não se incluem na competência dos órgãos julgadores:

I - a declaração de inconstitucionalidade;

II - questão sob a apreciação do Poder Judiciário ou por este já decidida;

III - a negativa de aplicação de ato normativo emanado de autoridade superior.
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Disposições Gerais
Art. 127. Considera-se iniciado o procedimento fiscal: 

I - pela apreensão de mercadorias, livro ou documento; 

II - pela intimação, por escrito, ao contribuinte, seu preposto ou responsável, para 

prestar esclarecimento, exibir elementos solicitados pela fiscalização ou efetuar o 

recolhimento de tributos;

III - pela lavratura do termo de início de fiscalização; 

IV - pela lavratura de auto de infração ou de notificação fiscal. 

V - pela intimação ao sujeito passivo para efetuar o recolhimento de tributo ou seus 

acréscimos.

Disposições Gerais
Art. 127-B. § 3º É dispensável a lavratura do termo de início de fiscalização e do termo 

de encerramento de fiscalização ou do termo de apreensão: 

I - quando o Auto de Infração for lavrado em decorrência de: 

a) descumprimento de obrigação acessória; 

b) irregularidade constatada no trânsito de mercadorias, quando o contribuinte efetuar, 

de imediato, o pagamento do imposto e da multa aplicada, hipótese em que deverá 

constar, no texto do Auto de Infração, a quantidade, a espécie e o valor das mercadorias 

em situação irregular; ou 

c) irregularidade relativa à prestação do serviço de transporte, quando constatada no 

trânsito de mercadorias; 

II - tratando-se de notificação fiscal. 
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Disposições Gerais
Art. 127-C. Encerra-se o processo administrativo fiscal, contencioso ou não, com:

I - o esgotamento do prazo para apresentação de defesa ou para interposição de 

recurso; 

II - a decisão irrecorrível da autoridade competente; 

III - o reconhecimento do débito pelo sujeito passivo; 

IV - a desistência da defesa ou do recurso, inclusive em decorrência da escolha da via 

judicial.

Disposições Gerais
Art. 127-D. Parágrafo único. A comunicação eletrônica nos termos deste artigo será

considerada pessoal para todos os efeitos legais, observando-se o seguinte:

I - considerar-se-á realizada no dia em que o sujeito passivo acessá-la;

II - nos casos em que o acesso se dê em dia não útil, será considerada como realizada

no primeiro dia útil seguinte;

III - caso o acesso não seja realizado no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data

de seu envio, será considerada realizada no dia útil seguinte ao término desse prazo;
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Do Processo Fiscal
Art. 128. Instaura-se o Processo Fiscal na esfera administrativa: 

I - quando da apresentação da defesa, por escrito, impugnando lançamento de 

crédito tributário; 

II - quando da apresentação de petição, pelo contribuinte, impugnando qualquer 

medida ou exigência fiscal imposta. 

Art. 129. A exigência de crédito tributário será feita através de notificação fiscal e 

auto de infração, observados os limites em reais para sua utilização, estabelecidos em 

regulamento. 

Do Processo Fiscal
§ 4º As eventuais incorreções ou omissões do auto de infração não acarretam

nulidade, desde que seja possível determinar a natureza da infração, o autuado e o

montante do débito tributário, devendo as incorreções e omissões serem corrigidas e

supridas pela autoridade competente, reabrindo-se o prazo de defesa.
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Preparo e Instrução do Processo
Art. 132. A exigência do crédito tributário poderá ser impugnada nos prazos 

indicados a seguir, contados da data da intimação:

I - tratando-se de notificação fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias;

II - tratando-se de auto de infração, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 136. Decorrido o prazo previsto no artigo 132 desta Lei e não sendo efetuado o 

pagamento ou apresentada a defesa, a autoridade preparadora certificará estas 

circunstâncias, lavrando o termo de revelia e encaminhando o processo para ser 

inscrito na dívida ativa. 

Preparo e Instrução do Processo
§ 1º A Procuradoria Fiscal, antes da inscrição do débito do revel, poderá solicitar 

diligências no sentido de sanar irregularidade na constituição do débito, inclusive 

determinar a reabertura do prazo de defesa. 

§ 2º Quando a constituição do crédito for manifestamente contra a lei ou o 

regulamento, a Procuradoria Fiscal representará ao Conselho de Fazenda Estadual 

(CONSEF), que julgará o lançamento de ofício, independentemente da ouvida do réu 

revel. 

§ 3º Havendo pagamento total do débito autuado ou notificado, caberá à 

Repartição Fazendária a homologação do recolhimento e o conseqüente 

arquivamento dos autos.
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Preparo e Instrução do Processo

§ 4º Na hipótese de pagamento parcial, o processo será encaminhado à inscrição do 

débito, caso tenha havido revelia, ou seguirá os trâmites normais rumo ao julgamento, 

cabendo à autoridade responsável pela inscrição ou ao órgão julgador a 

homologação do recolhimento parcial. 

§ 5º No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não 

litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, 

providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte 

não contestada, consignando essa circunstância no processo original.

Preparo e Instrução do Processo
Art. 137. Compete ao relator, tanto na primeira como na segunda instâncias,

proceder à instrução do processo, na forma prevista no regulamento.

Art. 139-A. A restauração ou reconstituição dos processos administrativos que por

qualquer circunstância tenham sido extraviados ou destruídos caberá, em qualquer

fase, à Corregedoria da Fazenda, nos processos em poder da Secretaria da Fazenda,

ou à Procuradoria Fiscal (PROFIS), nos processos em seu poder, observados os

procedimentos e critérios estabelecidos em regulamento.
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Preparo e Instrução do Processo
Art. 139-B. Os responsáveis pelo extravio ou destruição dos autos originais, caso seja 

impossível sua reconstituição ou restauração, responderão pelo valor do débito 

atualizado, acrescido das multas e acréscimos moratórios. 

§ 1º Sendo servidor ou funcionário público o responsável pelo extravio ou destruição 

dos autos, ficará sujeito, também, a processo disciplinar. 

§ 2º Em qualquer caso, se comprovado o dolo, o fato será encaminhado à 

promotoria especializada do Ministério Público para instauração do processo criminal 

correspondente

Do Julgamento do PAF
Art. 143. Da decisão do processo administrativo fiscal em primeira e segunda 

instâncias serão cientificados o autuante e o sujeito passivo, com fornecimento de 

cópia da decisão.

§ 1º Intimado o sujeito passivo, este terá o prazo de: 

I - 30 (trinta) dias para pagar o débito; 

II - 10 (dez) dias para interpor recurso, se cabível. 

Art. 144. O julgamento do processo administrativo fiscal em primeira instância será 

efetuado através das Juntas de Julgamento Fiscal. 
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Do Julgamento do PAF
Art. 145. A Junta de Julgamento Fiscal recorrerá de ofício para as Câmaras de 

Julgamento quando a decisão for total ou parcialmente favorável ao sujeito passivo, 

nos casos previstos em regulamento. 

§ 1º O recurso de que trata este artigo será interposto mediante declaração na 

própria decisão. 

§ 2º Não sendo interposto o recurso de ofício, nos casos em que seja previsto, o 

servidor que verificar o fato lavrará termo nos autos, informando ao Presidente do 

Conselho acerca do descumprimento daquela formalidade para que este determine o 

processamento do recurso.

Dos Recursos
Art. 146. Caberão os seguintes recursos, com efeito suspensivo, das decisões em

processo administrativo fiscal:

I - para as Câmaras de Julgamento do CONSEF:

a) recurso de ofício das decisões proferidas pelas Juntas de Julgamento Fiscal,

observado o disposto no artigo arterior;

b) recurso voluntário do sujeito passivo contra decisão de primeira instância ou de

reconsideração da decisão da Câmara que tenha reformado, no mérito, a de primeira

instância em processo administrativo fiscal;
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Dos Recursos
II - para a Câmara Superior:

b) recurso extraordinário, de competência da representação da PROFIS no CONSEF, 

quando a decisão contrariar a legislação, as provas dos autos ou o entendimento 

manifestado em decisões reiteradas do CONSEF. 

Art. 146-A. Não se tomará conhecimento do recurso que for interposto: 

I - intempestivamente; 

II - pela segunda vez, no mesmo processo, exceto se a decisão do primeiro pedido 

houver versado exclusivamente sobre preliminar; 

Dos Recursos
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Estadual de Fazenda - CONSEF

indeferirá liminarmente os recursos que incorram nas hipóteses previstas neste artigo,

de ofício, mediante comunicação do funcionário encarregado do órgão preparador

do processo ou da autoridade julgadora.
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Do CONSEF
Art. 147. Compete ao Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF):

I - através das Juntas de Julgamento Fiscal, julgar em primeira instância os processos 

administrativos fiscais em que haja exigência de tributo e multa ou exclusivamente de 

multa; 

II - através de suas Câmaras de Julgamento, julgar em segunda instância: 

a) recurso de ofício e recurso voluntário de decisão em processo administrativo fiscal, 

de acordo com o art. 146, I; 

III - através da Câmara Superior, julgar: 

b) recurso extraordinário; 

Do CONSEF
Art. 147-A. O Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF), órgão integrante da 

estrutura administrativa da Secretaria da Fazenda, é um colegiado formado por 

representantes da Fazenda Pública Estadual e de entidades de classes de contribuintes. 

Art. 147-B. O CONSEF compõe-se de: 

I - Juntas de Julgamento Fiscal em quantidade a ser definida em ato do Poder 

Executivo; 

II - duas Câmaras de Julgamento, observando-se a representação paritária; 

493

494



Do CONSEF

Do CONSEF
III - Câmara Superior, formada pelos componentes das Câmaras de Julgamento;

IV - Secretaria, compreendendo nesta a Assessoria Técnica.

§ 1º Cada Junta de Julgamento Fiscal será composta de 3 Auditores Fiscais,

designados por ato do Secretário da Fazenda, que nomeará também os seus

suplentes.

§ 2º Relativamente às Câmaras do CONSEF, observar-se-á o seguinte:

I - cada uma das Câmaras será composta de 6 membros efetivos e igual número de

suplentes, nomeados pelo Governador, para um mandato de 3 anos, admitida a

recondução, observando-se o disposto no § 5º;
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Do CONSEF
II - os 6 (seis) representantes da Fazenda Estadual e respectivos suplentes serão 

indicados pelo Secretário da Fazenda dentre os Auditores Fiscais: 

a) que demonstrem bom conhecimento da legislação tributária; 

b) que tenham aptidão para a função; e 

c) que, preferencialmente: 

1. sejam graduados em Direito; 

2. exerçam ou tenham exercido a função de julgador de primeira instância; 

Do CONSEF
III - os representantes dos contribuintes, tanto os efetivos como os suplentes, em igual 

número, deverão ser habilitados preferencialmente em Direito e demonstrar bom 

conhecimento da legislação tributária, apurado através de avaliação segundo 

critérios fixados pelo Poder Executivo, e serão indicados em lista tríplice apresentada 

por entidades que representem os interesses do comércio, indústria, agropecuária e 

serviços; 
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Do CONSEF
§ 3º Os Auditores Fiscais que forem designados para compor as Juntas de 

Julgamento Fiscal ou nomeados representantes da Fazenda nas Câmaras do CONSEF 

poderão exercer outras atividades funcionais, não podendo, contudo, desempenhar 

tarefas de fiscalização. 

§ 5º Os membros efetivos das Câmaras de Julgamento somente poderão ser 

reconduzidos uma única vez, exceto aquele designado para o cargo de Presidente do 

Conselho, que poderá ser reconduzido mais de uma vez.

Do CONSEF
§ 6º Poderá ser indicado para compor Junta de Julgamento Fiscal ou Câmara do

CONSEF, como representante da Fazenda Pública Estadual, aposentado do fisco

estadual que tenha exercido o cargo de auditor fiscal e possua notório conhecimento

da legislação tributária estadual.

Art. 148. Será tida como renúncia tácita ao mandato a falta de comparecimento de

qualquer membro do CONSEF a 3 (três) sessões seguidas ou a 10 (dez) não

consecutivas anualmente, sem justificação dos motivos perante o Presidente, o qual

fará a devida comunicação ao Secretário da Fazenda.
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Do CONSEF
Art. 149. Relativamente à designação ou eleição dos Presidentes e Vice-Presidentes 

do Conselho, de suas Juntas e das Câmaras, observar-se-á o seguinte: 

I - o Presidente do CONSEF será designado pelo Governador do Estado dentre os 

representantes efetivos da Fazenda Estadual e acumulará as funções de Presidente da 

Primeira Câmara e da Câmara Superior; 

II - os Presidentes das Câmaras serão designados pelo Secretário da Fazenda dentre 

os representantes da Fazenda, sem prejuízo das atribuições dos cargos efetivos; 

Do CONSEF
III - o Presidente do CONSEF e os Presidentes das Câmaras serão designados por

tempo indeterminado, não superior à duração do mandato, podendo ser dispensados

de suas funções a qualquer tempo, sem prejuízo do exercício dos mandatos

respectivos;

Art. 150. Por proposta do Presidente do CONSEF ao Secretário da Fazenda,

poderão, em caráter provisório, ser criadas novas Câmaras e Juntas de Julgamento

ou ser desativadas Câmara Superior e Câmaras e Juntas de Julgamento.
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Do CONSEF
Parágrafo único. Em caso de desativação da Câmara Superior, as suas atribuições 

serão de competência da Primeira Câmara de Julgamento. 

Art. 152. Junto ao CONSEF funcionará uma representação da PROFIS, e um de seus 

membros funcionará nas sessões das Câmaras de Julgamento e da Câmara Superior. 

Consulta
Art. 156. É assegurado ao contribuinte, ou entidade representativa de classe de 

contribuintes, o direito de formular consulta sobre interpretação e aplicação da 

legislação tributária, em relação a fato determinado e de seu interesse. 

Art. 157. Não produzirá efeito a consulta formulada: 

I - em desacordo com as prescrições do artigo anterior; 

II - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato ou ato objeto 

da consulta; 

III - após o início de procedimento fiscal;
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Consulta
IV - quando o fato ou ato estiver disciplinado em ato normativo publicado antes de 

sua apresentação, ou estiverem definidos expressamente em disposição literal de lei; 

V - sobre questão já resolvida por decisão administrativa ou judicial, em que o 

consulente figurou como parte ou interessado; 

VI - quando o fato ou ato for definido como crime ou contravenção. VII - após o 

vencimento do prazo legal para cumprimento da obrigação a que se referir.

Consulta
Art. 158. Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o consulente, a respeito

da matéria consultada, desde a data de entrada da petição até o décimo dia após a

ciência da decisão final da consulta.

§ 1º Dentro de 20 dias após ciência da decisão final, o consulente deverá adotar o

procedimento estatuído na resposta à consulta, sob pena de instauração de

procedimento fiscal.

§ 2º A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo retido na fonte ou

autolançado, antes ou depois de sua apresentação.

§ 3º O tributo considerado devido pela solução dada à consulta será cobrado sem

imposição de multa, se recolhido no prazo de 20 dias da data de ciência da decisão

final, devidamente atualizado monetariamente.
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Consulta
§ 4º A reforma de orientação adotada em solução de consulta anterior prevalecerá 

em relação ao consulente, após cientificado este da nova orientação. 

§ 5º A observância, pelo consulente, da resposta dada à consulta, enquanto 

prevalecer o entendimento nela consubstanciado, exime o contribuinte de qualquer 

penalidade e exonera-o do pagamento do tributo considerado não devido no 

período. 

§ 6º A orientação dada através de portarias do Secretario da Fazenda, instruções 

normativas e dos pareceres normativos prevalecerá sobre o entendimento dado em 

resposta a consulta, devendo o consulente adotar a orientação normativa baixada. 

PAF-BA
DECRETO ESTADUAL Nº 7.592/1999

Prof. Rafael Rocha

Prof. Rafael Rocha
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Estrutura e Composição
Art. 3º O Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF) é um colegiado formado por 

representantes da fazenda pública estadual e de entidades de classes de contribuintes.

Art. 4º O CONSEF tem a seguinte estrutura orgânica:

I - 6 (seis) Juntas de Julgamento Fiscal;

II - 2 (duas) Câmaras de Julgamento Fiscal;

III - Câmara Superior;

IV - Secretaria, compreendendo nesta a Coordenação Administrativa, a Coordenação 

de Assessoria Técnica e a Coordenação de Avaliação.

Estrutura e Composição
Art. 9º Relativamente à designação ou eleição dos Presidentes e Vice-Presidentes do 

CONSEF, de suas Juntas e das Câmaras, observar-se-á o seguinte:

IV - o Vice-Presidente da Câmara Superior e os Vice-Presidentes das Câmaras serão 

eleitos dentre os representantes dos contribuintes, anualmente, sendo permitida a 

recondução, procedendo-se à eleição em escrutínio secreto, na primeira reunião do 

Colegiado efetuada no exercício, pelos conselheiros efetivos das respectivas 

Câmaras, sendo que, em caso de empate, os representantes dos contribuintes, também 

em escrutínio secreto, deliberarão visando ao desempate;
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Estrutura e Composição
VI - nos casos de impedimento do titular ou de vacância no cargo de Vice-Presidente 

da Câmara Superior ou das Câmaras de Julgamento, assumirá a função o 

conselheiro, representante dos contribuintes, que obteve a segunda colocação no 

escrutínio previsto no inciso IV.

§ 1º. Na sessão a que não comparecerem nem o Presidente nem o Vice-Presidente, os 

trabalhos serão presididos:

I - nas Juntas, pelo Julgador efetivo, ou, no caso de serem todos suplentes, pelo 

Julgador mais idoso;

II - nas Câmaras, pelo Conselheiro mais idoso.

Estrutura e Composição
§ 2º Na ausência por período superior a 30 (trinta) dias do Presidente de qualquer

uma das Câmaras de Julgamento, o substituto será o titular da Coordenação

Administrativa do CONSEF.
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Atividades dos Julgadores,
Conselheiros e Procuradores

Art. 12. Os membros do CONSEF deverão tomar posse no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contado da publicação do respectivo decreto no Diário Oficial, prorrogável, por 

igual prazo, mediante justificação.

Parágrafo único. A inobservância do prazo de que cuida este artigo importa a 

renúncia tácita ao mandato.

Art. 13. A função de julgador é considerada de relevante interesse público, e seu 

exercício, quando atribuído a servidor da fazenda estadual, tem prioridade sobre as 

atividades inerentes a seu cargo.

Competências dos órgãos do CONSEF
Art. 23. Compete às Juntas de Julgamento Fiscal (JJF):

I - julgar em primeira instância os processos administrativos fiscais em que haja 

exigência de tributo e multa ou exclusivamente de multa;

VI - interpor recurso de ofício às Câmaras de Julgamento, nos casos previstos;
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Competências dos órgãos do 
CONSEF

Art. 24. Compete às Câmaras de Julgamento Fiscal (CJF):

I - julgar em segunda instância:

a) recurso de ofício das decisões proferidas pelas Juntas de Julgamento Fiscal;

b) recurso voluntário do sujeito passivo contra decisão de primeira instância em 

processo administrativo fiscal;

c) recurso de ofício da decisão do Diretor da Procuradoria Geral do Estado (PGE) 

que deferir o pedido de restituição de taxas;

Competências dos órgãos do 
CONSEF

f) pedido de reconsideração da decisão de Câmara que tenha reformado a de

primeira instância, em processo administrativo fiscal, desde que verse sobre matéria

de fato ou fundamento de direito apresentados pelo sujeito passivo na impugnação e

não apreciados nas fases anteriores de julgamento.
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Competências dos órgãos do CONSEF
Art. 25. Compete à Câmara Superior:

I - em grau de recurso, julgar:

a) recurso extraordinário em processo administrativo;

II - em instância única, decidir quanto a pedido de dispensa ou de redução de multa 

por infração de obrigação principal ao apelo de eqüidade;

VII - aprovar as súmulas a serem publicadas, em função das decisões reiteradas das 

Câmaras de Julgamento Fiscal;

Atribuições do Presidente do 
CONSEF

Art. 26. Compete ao Presidente do CONSEF:

II - presidir às sessões da Primeira Câmara e da Câmara Superior, resolver as questões

de ordem, apurar as votações e proclamar seus resultados;

VI-B - indeferir liminarmente recursos não previstos na legislação processual do Estado

ou que configurem medida manifestamente procrastinatória;

XV - convocar sessões extraordinárias, sempre que a natureza ou o volume dos

serviços justificarem essa providência;
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Atribuições do Presidente do 
CONSEF

XVII - autorizar a expedição de certidões na forma da lei;

XIX - aplicar penalidades aos servidores que faltarem com os seus deveres, e propor 

ao Secretário da Fazenda a abertura de processo administrativo disciplinar;

XXI - propor ao Secretário da Fazenda, em caráter provisório, a criação de novas 

Juntas e Câmaras de Julgamento ou a desativação de Juntas, Câmaras de Julgamento 

e da Câmara Superior;

Atribuições dos Presidentes 
das JJF e das CFJ

Art. 27. Compete aos Presidentes das Juntas e das Câmaras:

III - proferir voto de qualidade, no julgamento de processos fiscais, quando empatada 

a votação;

IV - designar o Relator para lavrar o voto vencedor, quando for vencido o Relator 

originariamente designado;

VI - relatar exceção de suspeição oposta a Julgador ou Conselheiro;

VII - autorizar a saída de Julgador ou Conselheiro das sessões;
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Secretaria do CONSEF

Art. 31. A Secretaria do CONSEF é integrada pelos seguintes órgãos auxiliares:

I - Coordenação Administrativa;

II - Coordenação de Avaliação;

III - Coordenação de Assessoria Técnica.

Art. 32. A Coordenação Administrativa será chefiada por Auditor Fiscal para este fim 

nomeado por decreto do Governador do Estado.

Secretaria do CONSEF
Art. 33. Compete à Coordenação Administrativa:

I - organizar os instrumentos gerenciais de controle do serviço, inclusive protocolo;

II - administrar a tramitação interna dos processos;

III - efetuar a distribuição dos processos entre os Julgadores e Conselheiros;

IV - proceder à juntada de peças aos autos em tramitação no Conselho;

V - exarar os despachos de distribuição, conclusão, termos de vista e quaisquer outros

relativos à tramitação dos processos;

VI - elaborar a agenda das sessões de julgamento ordinárias e extraordinárias;
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Secretaria do CONSEF
VII - preparar o expediente e a correspondência do Conselho;

VIII - providenciar a intimação do sujeito passivo e do autuante acerca das decisões e 

demais atos do Conselho;

VIII-A - proceder ao recebimento e a remessa de processos, recursos e petições;

IX - relacionar, mensalmente, os processos convertidos em diligências ou perícias e 

ainda não devolvidos, por órgão de destino, com as respectivas datas de remessa;

Secretaria do CONSEF
X - elaborar relatório mensal, demonstrando pormenorizadamente as entradas de 

processos, o número de julgamentos, as remessas para cumprimento de diligência ou 

perícia e os retornos, a quantidade de processos em poder do Conselho, a natureza 

das decisões e o nível de desempenho de cada Julgador ou Conselheiro;

XI - organizar e manter a biblioteca do Conselho;

XII - manter o controle dos bens permanentes e dos materiais de uso e consumo do 

Conselho;

XIII - organizar anualmente a escala de férias dos servidores.

XIV - atender aos contribuintes, advogados, prepostos e ao público em geral;
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Secretaria do CONSEF
XV - conceder vistas de processos em trâmite no Conselho;

XVI - prestar informações sobre a tramitação de processos;

XVII - fornecer cópias de acórdãos e peças processuais;

XVIII - fornecer certidões;

XIX - assessorar a presidência do CONSEF, nos assuntos de sua competência, 

emitindo parecer quando solicitado.

Parágrafo único. A concessão de vistas, o fornecimento de cópias e a prestação de 

informações contidas em processos ou peças processuais, em trâmite pelo CONSEF, 

atenderão às exigências impostas pela legislação que rege o sigilo fiscal e o respeito 

à intimidade das partes, dos interessados e dos servidores envolvidos na lide.

Secretaria do CONSEF
Art. 34. A Coordenação da Avaliação será chefiada por Auditor Fiscal para este fim

nomeado por decreto do Governador do Estado.

Art. 35. Compete à Coordenação de Avaliação:

I - fazer a triagem dos processos recebidos pelo CONSEF, para determinar a

destinação a ser dada aos mesmos;

II - elaborar as pautas de julgamento;

III - providenciar o expediente visando à divulgação:
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Secretaria do CONSEF
a) das pautas de julgamento, convocando os Julgadores ou Conselheiros e dando 

ciência aos interessados dos autos a serem julgados, com especificação do local, dia e 

horário das sessões;

b) do resumo das atas das sessões de julgamento com as ementas dos respectivos 

acórdãos ou a notícia das decisões proferidas;

IV - organizar e sistematizar os acórdãos e a jurisprudência do Conselho, para atender 

às consultas dos interessados;

V - preparar a publicação periódica do ementário dos principais acórdãos do 

Conselho;

VI - elaborar relatório sempre que houver divergências de interpretação nos 

julgamentos entre os órgãos julgadores;

Secretaria do CONSEF
VII - efetuar a revisão do conteúdo dos acórdãos dos órgãos julgadores, verificando

especialmente a compatibilidade entre as ementas e as resoluções, analisando a sua

consistência e adequação à legislação, devendo submeter ao relator as sugestões

cabíveis;

VIII - propor ao Relator a modificação do teor das ementas elaboradas, antes de sua

divulgação, quando necessário;

IX - encaminhar ao Presidente do Conselho proposta de edição das súmulas de

decisões reiteradas para exame da Câmara Superior;

X - efetuar o lançamento do débito resultante do julgamento no sistema eletrônico de

processamento de dados da repartição.
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Art. 36. A Coordenação de Assessoria Técnica será chefiada por Auditor Fiscal para 

esse fim nomeado por decreto do Governador do Estado.

Art. 37. Compete à Coordenação de Assessoria Técnica:

I - prestar apoio técnico, sempre que for solicitado por qualquer membro do Conselho;

II - realizar diligências e perícias fiscais determinadas pelo Conselho;

III - emitir parecer ou prestar informações que envolvam matéria de ordem tributária, 

fiscal, contábil e processual, sempre que solicitados.

Impedimento e Suspeição
Art. 40. O Julgador ou Conselheiro deverá declarar-se impedido de estudo, 

discussão, votação e presidência do julgamento de processo que lhe interesse 

pessoalmente, direta ou indiretamente, ou a seu cônjuge ou parentes consangüíneos ou 

afins até o terceiro grau civil, inclusive, ou a sociedade de que faça ou tenha feito 

parte como sócio, gerente, membro de diretoria ou de conselho ou como advogado.

§ 1º Subsiste também impedimento quando, em instância inferior, o Conselheiro 

houver proferido decisão ou parecer sobre o mérito do processo.
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Impedimento e Suspeição
§ 2º O impedimento do Relator será por este consignado no processo, na fase de 

instrução, com indicação dos motivos do impedimento, solicitando a sua redistribuição 

para outra Junta ou Câmara.

§ 3º Quando o impedimento for de outro Julgador ou Conselheiro que não o Relator, 

deverá declarar-se impedido durante a sessão, quando for anunciado o início do 

julgamento do processo.

Art. 41. Havendo interesse de Julgador ou Conselheiro na solução do processo, não 

sendo declarado tempestivamente o impedimento, pode o interessado opor-lhe 

exceção de suspeição.

Impedimento e Suspeição
Parágrafo único. A suspeição será argüída:

I - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação da pauta de julgamentos,

se o Julgador ou Conselheiro recusado for o Relator;

II - na sessão de julgamento do processo, no momento próprio para a sustentação

oral, se o Julgador ou Conselheiro recusado for outro que não o Relator.

Art. 42. A exceção de suspeição poderá ser contestada pelo Julgador ou Conselheiro

cuja suspeição seja alegada, se não a reconhecer, devendo ser submetida à votação,

como preliminar, ficando o suspeito impedido de votar acerca da suspeição.
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Distribuição/Instrução
Art. 45. Compete ao Relator, tanto na primeira como na segunda instância, avaliar se 

o processo se encontra em condições de ser levado a julgamento a salvo de dúvidas 

ou incorreções, devendo nesse sentido:

Art. 46. § 2º O prazo para que o Relator examine o processo e adote as medidas 

saneadoras porventura necessárias ou declare concluída a instrução é de 10 (dez) 

dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, mediante pedido escrito dirigido ao 

Presidente do CONSEF.

Distribuição/Instrução
Art. 47. Deverá ser indeferido o pedido:

I - de diligência, quando:

a) o julgador considerar suficientes para a formação de sua convicção os elementos 

contidos nos autos, ou quando a verificação for considerada impraticável;

b) for destinada a verificar fatos vinculados à escrituração comercial e fiscal ou a 

documentos que estejam na posse do requerente e cuja prova ou sua cópia 

simplesmente poderia ter sido por ele juntada aos autos;

II - de perícia fiscal, quando:

a) a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnicos;

533

534



Distribuição/Instrução
b) for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

c) a verificação for impraticável.

§ 1º A critério do órgão julgador, o pedido ou proposta de perícia fiscal poderá ser 

convertido em determinação de diligência, em atendimento ao disposto neste artigo.

Distribuição/Instrução
Art. 49. A pauta de julgamentos será divulgada com antecedência mínima de 3 (três)

dias da data da sessão.

Art. 50. Independentemente da divulgação, serão incluídos em pauta suplementar das

Juntas e Câmaras:

I - os processos com proposição de vista, reabertura do prazo de defesa, diligência

ou perícia fiscal, na fase de instrução, para discussão quanto às providências cabíveis;

II - qualquer processo em que nesse sentido haja aquiescência do Relator e do sujeito

passivo, para julgamento ou outras providências.
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Ordem dos Trabalhos
Art. 51. As sessões de julgamento funcionarão ordinariamente:

I - a Câmara Superior, 1 (uma) vez por mês;

II - as Câmaras de Julgamento, 2 (duas) vezes por semana;

III - as Juntas de Julgamento, 2 (duas) vezes por semana.

§ 1º As Juntas e as Câmaras de Julgamento funcionarão extraordinariamente, 

quando convocadas pelo Presidente do CONSEF, sempre que a natureza ou o volume 

dos serviços justificarem essa providência.

Ordem dos Trabalhos
Art. 60. As Juntas e as Câmaras de Julgamento só poderão deliberar com a presença

mínima de 2/3 (dois terços) dos Julgadores ou Conselheiros que as integrem.

Parágrafo único. A ausência do representante da Procuradoria Geral do Estado não

impede a realização da sessão.
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Julgamentos
Art. 64. Cada processo será julgado de acordo com o seguinte rito:

Parágrafo único. Os Julgadores ou Conselheiros terão o tempo que entenderem 

suficiente para proferir o seu voto, e poderão fazer uso da palavra para explicações 

ou modificações de voto, desde que o façam antes da proclamação do resultado.

Julgamentos
Art. 65. A intervenção do sujeito passivo, na sessão de julgamento, poderá ser feita:

I - pessoalmente, através do titular, sócio-gerente, administrador, diretor ou 

equivalente, na forma como forem designados em declaração de firma individual, 

contrato social, estatuto ou ata de constituição da sociedade, conforme o caso;
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II - através de advogado;

III - através de preposto, assim entendido a pessoa que mantenha com o sujeito 

passivo vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviço profissional 

continuado.

Parágrafo único. Antes do início do julgamento, será feita a prova da identificação 

do interessado, do instrumento de mandato ou do seu vínculo com o sujeito passivo.

Art. 66. Durante a sessão de julgamento, é facultado:

Julgamentos
I - ao Relator solicitar o adiamento do julgamento ou retirar o processo de pauta;

II - a cada Julgador ou Conselheiro e ao representante da PGE, exceto ao Relator,

pedir vista do processo até a sessão subseqüente da mesma Junta ou Câmara.

Parágrafo único. Nos casos de que cuida este artigo, observar-se-á o seguinte:

I - os pedidos de retirada de pauta só serão admissíveis se feitos antes de se iniciar a

votação;

II - os pedidos de adiamento e de retirada de pauta serão submetidos a decisão do

Colegiado;
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Julgamentos
III - os pedidos de adiamento e de vista serão admissíveis se feitos antes da proclamação 

do resultado.

Art. 70. As decisões das Juntas e das Câmaras serão tomadas por maioria de votos, tendo 

o Presidente da Junta ou Câmara, ou quem suas vezes fizer, voto de qualidade em caso 

de empate na votação.

Parágrafo único. Poderá ser feita a retificação de voto, antes de proclamado o resultado.

Art. 72. O relator da decisão recorrida não poderá figurar como relator em qualquer 

outro recurso subsequente no mesmo processo.

Súmulas
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Súmulas

OBRIGADO

Prof. Rafael Rocha
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